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      Rozpočet mesta Nitry na rok 2006
            v programovej štruktúre
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I.  P R Í J M Y    ( v tis. Sk)           960 120

1.   Daňové  príjmy                                                                  658 400

Daň z príjmu fyzických osôb                                                          430 000

 Daň  z  príjmov  fyzických  osôb  –  jej  výška  závisí  od  schváleného  Nariadenia  vlády  SR 
o rozdeľovaní  a poukazovaní  výnosu  dane  z príjmov  platenej  fyzickými  osobami  územnej 
samospráve. Príjem vo výške 430 mil.Sk vychádza z predpokladaných prepočtov MF SR.

Daň z nehnuteľností                                                                       146 000
            daň zo stavieb                 126 000 
            daň z pozemkov                13 000
            daň z bytov                         7 000          
Daň z nehnuteľností je plánovaná na úrovni schválených sadzieb. Jej výber je upravený vo 
VZN o miestnych daniach, ktorého súčasťou je aj daň z nehnuteľností.  

Dane za špecifické služby                                                                                82 400
        daň za psa                             1 200
          daň za nevýherné prístroje         400
          daň za predajné automaty          400
          daň za ubytovanie                   2 000
          daň za užívanie verej.priestr.   5 400   
          daň za komunálne odpady    73 000 
V tejto položke sú naplánované  ostatné miestne dane v zmysle zákona o miestnych daniach  a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška daní je plánovaná 
na úrovni   schválených sadzieb. 
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2. Nedaňové príjmy                                                                116 705

Príjmy z podnikania                                                                         1 000 
Tento  príjem predstavuje  výnos  z  akcií  DEXIA banka  Slovensko  a.s.,  v  ktorej  je  mesto 
akcionárom - dividendy. Je naplánovaný na úrovni r.2005

Príjmy z vlastníctva                                                                         52 886
       z prenajatých pozemkov        12 647
       z prenájmu budov                  40 239        
Príjmy  z vlastníctva  predstavujú  príjmy  z  prenájmu pozemkov, budov, zariadení a sú 
naplánované na základe uzatvorených nájomných zmlúv   

Administratívne poplatky                                                                14 454
Príjem zo správnych poplatkov vyberaných v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch  v znení neskorších predpisov. Najvyšším príjmom v tejto položke  je príjem za 
vydanie povolenia na výherné hracie prístroje vo výške  11 mil. Sk, ostatné príjmy sú za rôzne 
rozhodnutia vydávané mestom  ( napr. za zvláštne užívanie MK, za stavebné a kolaudačné 
rozhodnutia, za výruby  stromov, za povolenia o umiestnení reklamy, za matričnú činnosť, za 
predaj rybárskych lístkov a pod.).        

Pokuty a penále                                                                                2 000  
Pokuty za priestupky vyrubené Mestskou políciou a Obvodným úradom. Sú naplánované na 
úrovni r. 2005.

Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb          2 000
Príjem  zahŕňa  poplatky  za  vodné  a  stočné,  ktoré  mesto  vyberá  tam,   kde  je  majiteľom 
vodovodu, poplatky za spoločný stavebný úrad, vstupné a pod. 

Ďalšie administratívne a iné poplatky                                                     65
Príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia je naplánovaný na úrovni r. 2005.

Príjem z predaja kapitálových aktív                                                         39 000
Kapitálový  príjem  zahŕňa  príjem  z  predaja  pozemku  na  Akademickej  ul.  v zmysle 
schváleného uznesenia MZ. 

 



- 4 -

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov                                          4 000
V položke sú naplánované úroky z bežných a termínovaných vkladov na bankových účtoch 
mesta. 

Ostatné príjmy                                                                                       1 300
Príjem  z  výťažkov   lotérií   umiestnených  na  území  mesta,  ktoré  sú  povinné  zo  zákona 
prevádzkovatelia odvádzať obciam . Plánované sú na očakávanej úrovni r. 2005. 

3.Granty a transfery                                                             172 515  
                       
Tuzemské bežné granty a transfery                                                          172 515 
- v tejto položke  sú naplánované predpokladané príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesené 
kompetencie:
            - školstvo 170 000 
            - matrika        935 
            - stavebný úrad        800  
            - ŠFRB        780 

4. Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami              12 500

                       
Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka                                12 500
-  predstavuje  predpokladaný zostatok  finančných  prostriedkov  mesta  z  predchádzajúceho 
roka
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II.   V Ý D A V K Y    (v tis. Sk)             960 120

1.  PROGRAM    DOPRAVA                    70 242

Zámer programu:
Zámerom programu je vykonať opravy a rekonštrukcie  komunikácií  potrebné pre užívanie  
týchto komunikácií v súlade z bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, udržiavať stav 
týchto  komunikácií  tak,  aby  bola  zabezpečená  obslužnosť  územia,  rozširovanie  možností  
využívania nemotoristickej dopravy verejnosťou, zvyšovanie priepustnosti komunikácií.

Ciele programu:
1. Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí
2. Zvyšovanie priepustnosti komunikácií
3. Optimalizácia cestnej siete,
4. Rozširovanie plôch pre statickú dopravu,
5. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky z hlavným zameraním sa na nehodové úseky,
6. Budovanie nemotoristických komunikácií so zameraním hlavne na cyklistov.

1.1.  Štúdie a projektové dokumentácie        1 337

- štúdia hromadné garáže na parkovisku Wilsonovo nábr.          250
V centrálnej  mestskej  zóne  je  nedostatok  parkovacích  plôch  a pripravujeme  spracovanie 
štúdie  pre  viacpodlažné  parkovanie  na  jestvujúcom  pozemnom  parkovisku.  Uvedené  je 
v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, ktorá je toho času v schvaľovacom procese. 

- integrovaný systém riadenia dopravy cestnou svet. signalizáciou           300
Pre  zavedenie  integrovaného  systému  riadenia  je  potrebné  spracovať  projektovú 
dokumentáciu, ktoré zmapuje stav signalizácie pre zavedenie tohto systému, vyhľadá možné 
priestory  pre  umiestnenie  a riadenie,  navrhne  možné  riešenia  koordinácie,  navrhne  rôzne 
koordinačné plány pre rôzne časové úseky denného riadenia. 

- PD cyklistických trás Vodná – Zelokvet  50
Spracovanie projektovej dokumentácie pre pokračovanie cyklistických trás po nábreží rieky 
Nitra  od  mosta  na  Vodnej  ulici  po  most  pri  bývalom Zelokvete.  Pokračovanie  v ďalšom 
stupni je smerom na Diely a Klokočinu. 

- PD cyklistických trás Priemyselná D. Krškany   50
Spracovanie projektovej dokumentácie pre pokračovanie cyklistických trás po nábreží rieky 
Nitra smerom na Dolné Krškany. 

- PD aktualizácia rekonštrukcie MK Hornozoborská 200
Stavebné povolenie pre uvedenú stavbu je platné,  projektová.  dokumentácia   pre stavebné 
konanie je z roku 1997 a je potreba ju aktualizovať podľa platných  noriem,  dopracovať ju na 
realizačnú dokumentáciu  vrátane výkazu výmer a aktualizovať rozpočet.
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- PD Okružná križ. Dolnočermánska-Golianova, Matica slov. 200
Požiadavka VMČ č.3 -  Čermáň,  odboru strategických  činnosti  na spracovanie projektovej 
dokumentácie  pre  stavebné  povolenie  a  následnú  realizáciu  okružnej  križovatky 
Dolnočermánska - Golianova 

- PD rekonštrukcia MK ul. Ľ. Podjavorinskej  50
Požiadavka  VMČ č.3 -  Čermáň   na  spracovanie  projektovej  dokumentácie  pre  stavebné 
povolenie na rekonštrukciu miestnej komunikácie Podjavorinskej.

- PD rekonštrcia MK Južnej ul. 90
Požiadavka  VMČ č.3 -  Čermáň   na  spracovanie  projektovej  dokumentácie  pre  stavebné 
povolenie na rekonštrukciu miestnej komunikácie Južnej.  

- PD parkovisko za Škultétyho 1-3-5                     20
Požiadavka  VMČ č.4 Klokočina  na spracovanie  projektovej  dokumentácie  pre  rozšírenie 
možností parkovania v danej lokalite.  

- PD pešia zóna nad kaplnkou Murániho  80
Požiadavka VMČ č.5 Diely, Mlynárce, Kynek, Párovské Háje na projektovú dokumentáciu 
pre  stavebné  konanie  a realizáciu  v roku  2006,  pokračovanie  projektu  Pešia  zóna  a nové 
centrum Diely, parciálne časti projektu (oprava chodníka  a vybudovanie parkoviska )

- PD parkovisko Nábr. mládeže 25-27  19
Požiadavka  VMČ č.7 – Chrenová, Janíkovce na spracovanie projektovej dokumentácie pre 
rozšírenie možností parkovania v danej lokalite.  

- PD parkoviska Za Humnami  18
Požiadavka  VMČ č.7 – Chrenová, Janíkovce na spracovanie projektovej dokumentácie pre 
rozšírenie možností parkovania v danej lokalite.  

- PD chodník Lesná – Tr. A. Hlinku              10              
Požiadavka   VMČ  č.7  –  Chrenová,  Janíkovce  na  spracovanie  projektovej  dokumentácie 
prepojovacieho chodníka.

1.2.   Štandartná údržba                   7 089

- výmena parkovacích automatov 739
Z dôvodu  morálneho  a technického  opotrebenia  a nevyhovujúceho  technického  stavu  je 
potrebné  vymeniť  niektoré  parkovacie  automaty.  K výmene  sa  pristupuje  aj  z dôvodu 
prípravy na platenie parkovného „euro“ mincami.

 -údržba parkovacích automatov 500
V rámci zabezpečenia prevádzkyschopnosti parkovacích automatov sa vykonávajú kontroly, 
nastavenie času,  jednoduché opravy a výmena termopapiera.

- údržba cestnej svetelnej signalizácie (CSS) 900
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V rámci  údržby  a opráv  CSS  zabezpečujeme  opravy  a údržbu  radičov  cestnej  svetelnej 
signalizácie,  výmena reflexných skiel,  žiaroviek,  čistenie  optiky na návestidlách,  práce na 
elektrovýzbroji rozvádzačov a stožiarov, za účelom zabezpečenia funkčnosti CSS.

- dopravné značenie a zariadenia                                      4 300
Položka predstavuje náklady spojené s údržbou dopravného značenia a dopravných zariadení, 
sú tu zahrnuté požiadavky občanov, výborov mestských častí na riešenie zmien v organizácií 
dopravy, taktiež sú tu zahrnuté zmeny organizácie dopravy súvisiace zo zvýšením bezpečnosti 
a plynulosti cestnej dopravy vyplývajúce aj z analýz dopravnej nehodovosti.

- prenosné dopravné značenie       250
Položka  predstavuje  použitie  prenosného  dopravného  značenie  pre  zmenu  organizácie 
dopravy počas podujatí organizovaním mestom  

- informačné zariadenie pre meranie rýchlosti a sčítanie dopravy            300
Zariadenie  pre  meranie  rýchlosti  a informácia  pre  vodičov  o ich  rýchlosti.  Zariadenie  je 
určené aj na sčítanie dopravy, je prenosné s vlastným dobíjateľným zdrojom energie.

- výroba parkovacích kariet            100
Návrh a výroba nových parkovacích kariet vydávaných v súlade z VZN č. 3/2001 o parkovaní 
na území mesta Nitry

1.3.    Opravy komunikácií                19 460

- Miestna komunikácia Sikárska ul.         4 800
Z dôvodu odklonenia dopravy z ulice „Na Priehon“ (kde sa nachádzajú rodinné domy v tesnej 
blízkosti jestvujúcej vozovky a prejavuje sa na nich táto skutočnosť) je potrebné vykonať na 
ulici  Sikárska jej  súvislú  opravu,  nakoľko za súčasného stavu je  vedenie  dopravy po nej 
značne  problematické  a následne  presmerovať  ťažkú  nákladnú  dopravu  cez  miestnu 
komunikáciu Dvorčianska.

- Miestna komunikácia Štúrova križ. Hollého-Párovská ul.       2 800
Na vozovke sa prejavuje v značnej miere sieťový rozpad (tohto roku MsS vykonali na nej 
lokálnu opravu).  Podľa vyjadrenia  správcu miestnych  komunikácií  z prehliadky po zimnej 
údržbe je nutné vykonať  súvislú opravu, nakoľko súčasný stav sa bude len zhoršovať. Jedná 
o jednu z najzaťaženejších komunikácií a križovatky v meste. 

- Miestna komunikácia Golianova časť Kmeťova-Dolnočermánska        7 000
Na vozovke sa taktiež v značnej miere prejavujú sieťové rozpady, ale aj horizontálne poklesy, 
ktoré svedčia  o poručení už aj  jej  podložia.  Jazdia po nej  taktiež autobusové linky MHD. 
Podľa vyjadrenia správcu miestnych komunikácií  z prehliadky po  zimnej  údržbe je nutné 
vykonať  opravu, nakoľko súčasný stav sa bude už len zhoršovať. 

- Miestna komunikácia Fatranská ul.                    1 200
Stav vozovky, po ktorej jazdia aj autobusy MHD, je značne ovplyvnený jej vekom, nakoľko 
na nej ešte nebola vykonaná rozsiahlejšia oprava. Tá je zrejmým pokračovaním rekonštrukcie 
MK Výstavná.
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- Miestna komunikácia Veltlínska                                                            250
Oprava povrchu komunikácie a zlepšenie stavebno – technického stavu

- Bezbariérové úpravy miestnych komunikácií  II. etapa                     800
Pokračovanie  bezbarierizácie   miestnych  komunikácií;  pokračovanie  podľa  spracovaného 
projektu a v tejto etape zo zameraním sa na centrum mesta.  

- Šípová ul. – povrchová úprava časť miestnej komunikácie          60
Požiadavka  VMČ  č.7  Chrenová,  Janíkovce  na  povrchovú  úpravu  miestnej  komunikácie 
a zlepšenie jej stavebného stavu. 

- oprava chodníka Misionárska 17-25        150
Požiadavka VMČ č.2 – Staré mesto na opravu povrchu chodníka. 

- oprava chodníka a schodiska pod kaplnkou Murániho                         100
Požiadavka VMČ č.5 -  Diely,  Mlynárce,  Kynek,  Párovské Háje na projekt  na  realizáciu 
projektu  Pešia  zóna  a nové  centrum  Diely,  realizácia  parciálnych  častí  projektu  (oprava 
chodníka  a vybudovanie parkoviska)

- oprava chodníkov Hviezdoslavova      1 300
Požiadavka VMČ č.4 - Klokočina na opravu povrchu chodníka.

- oprava chodníka ul. 8.mája                             1 000 
Požiadavka  VMČ  č.2 – Staré mesto na zlepšenie stavebno - technický stavu chodníka, stav 
je nevyhovujúci a preto bude vykonaná obnova povrchu. 

1.4.   Rekonštrukcie komunikácií                                  15 461

- rekonštrukcia miest.komun. Hornozoborská-Metodova po Kodályho      6 000
Požiadavka  VMČ Zobor,  pokračovanie  v  rekonštrukcií  miestnej  komunikácie  smerom na 
Nitrianske Hrnčiarovce.
 
- rekonštrukcia parkoviska pred Obvodný úradom                         3 500
Stavebno – technický stav uvedeného parkoviska je veľmi zlý a bude vykonaná komplexná 
rekonštrukciu. Zrekonštruované parkovisko bude mať kapacitu 34 parkovacích  miest 

- okružná križ. Dolnočermánska-Golianova, Matica slov.                         4 600
Požiadavka  VMČ  č.3  –  Čermáň,  odboru  strategických  činností.   Z dôvodu  zvýšenia 
bezpečnosti  a plynulosti  cestnej  premávky  bude  realizovaná  rekonštrukcia  priesečnej 
križovatky na okružnú.  

- rekonštrukcia chodníka a výbočiska MAD na Lieskovej                            256
Požiadavka  VMČ  č.1  –  Krškany  na  rekonštrukciu  chodníka  a vybudovanie  výbočiska 
mestskej autobusovej dopravy.  

- rekonšt. spádu komunikácií na Dolnočermánskej ul.                            200
   pred rodinným domom č. 48
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Požiadavka VMČ č.3 - Čermáň, odstránenie  lokálnej závady v prejazdnosti komunikácie

- rekonštrukcia MK ul. Ľ. Podjavorinskej                                        905
Požiadavka  VMČ č.3  -  Čermáň,  stavebno  -  technický  stav  komunikácie  je  nevyhovujúci 
a bude  vykonaná rekonštrukcia uvedenej komunikácie.  

1.5.    Nová výstavba                        26 895

-  nové parkovisko pri MsÚ  – rozšír. kapacity                    2 500
Vybudovanie  cca  17  parkovacích  miest  na  volnej  ploche  medzi  mestským  úradom 
a Regionálnym  úradom  verejného  zdravotníctva.  Rozšírenie  súvisí  hlavne  s vybudovaním 
nového klientského centra v bývalej  knižnici a možnosti rozšírenia parkovania pre klientov 
mestského úradu.

- cestná svet. signalizácia + koord. kábel Štefánikova-Staničná           4 600
Vzhľadom  na  sťažený  výjazd,  hlavne  autobusov  mestskej  hromadnej  dopravy,  z ulice 
Staničná  na  Štefánikovu  (v  smere  do  centra,  ľavé  odbočenie)  bude  vybudovaná  na  tejto 
križovatke cestná sveteľná signalizácia, ktorou dôjde k vyriešeniu tohto nepriaznivého stavu. 
Zároveň bude taktiež   vybudovaná koordinácia  medzi  novobudovanou križovatkou a CSS 
pred MsÚ, aby nedochádzalo k vytváraniu dopravných kolón.

- Obytná skupina nad Klokočinou I. a II. etapa,     4 000
   Wagnera, Kempelen. – miestna komunikácia
Požiadavka  VMČ  č.4 - Klokočina a  Občianskeho združenia  Nad Klokočinou ( vlastné 
prostriedky pre možnosť požiadania o dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 
SR )

- cyklistické trasy Nábr. mládeže po ul. Napervillská     7 307
Realizácia časti cyklistickej trasy od mosta na Tr. A. Hlinku po most na Napervilskej ulici. 
Stavebné práce predstavujú obnovu povrchu tak, aby bolo možné bezpečné využívanie trasy 
cyklistami, prípadne inými športovými aktivitami. Ďalej je to oprava brehového múrika so 
zábradlím,  vybudovanie  odpočívadiel  pri  moste  na  Tr.  Andreja  Hlinku  a pri  lávke  na 
Chrenovej  s prvkami drobnej architektúry a altánkami a taktiež s rekonštrukciou verejného 
osvetlenia

- cyklist. trasy Napervillská – lávka (mestský park Sihoť)                   4 543
Realizácia ďalšej časti cyklistickej trasy od Napervilskej ulice po lávku pri mestskom parku. 
Stavebné práve  sú obdobné ako u vyššie  uvedenej  časti,  odpočívadlo  sa  nachádza  v časti 
Brezového hájika.

- chodník na ul. Pod Katrušou II. etapa       400
Požiadavka  VMČ č.1 Krškany, pokračovanie výstavby chodníka popri miestnej komunikácií 
Pod Katrušou v dĺžke 211m.

- parkovisko Svetlá       900
Opakovaná požiadavka  VMČ č.2 Staré mesto, jedná sa o vybudovanie parkovacích plôch 
v počte 16, pričom 11 jestvujúcich je potrebné upraviť.
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- parkovisko a chodníky na území VMČ č. 4      269
Opakovaná požiadavka  VMČ č.4 Klokočina, bez špecifikácie

- parkovisko medzi ul. Tokajská a nad kaplnkou                  246
Požiadavka VMČ č.5 - Diely, Mlynárce, Kynek, Párovské Háje

- parkovisko Ľ. Okánika 8      370
Požiadavka  VMČ č.7 – Chrenová, Janíkovce

- parkovisko Nábr. mládeže 43-83 II. etapa                       380
Požiadavka  VMČ č.7 – Chrenová, Janíkovce, vybudovanie 8 parkovacích miest

- prístupový chodník k domu Tr. A. Hlinku 27-49                  130
Požiadavka  VMČ č.7 – Chrenová, Janíkovce

- chodník Janíkovce Hlavná ul. – Dlhá     1000
Požiadavka  VMČ č.7 – Chrenová, Janíkovce v celkovej dĺžke 220m

- ostatné práce súv. s real. stavieb schválených v r. 2006                  250
Náklady na nepredvídané práce na realizácie investičných akcií.  

2.  PROGRAM    ŽIVOTNÉ PROSTREDIE                               22 405

Zámer programu :
Zabezpečenie  optimálnych  podmienok  rozvoja  jednotlivých  zložiek  životného  prostredia 
a zvyšovanie úrovne ekologickej stability mesta Nitra. 
Plnenie úloh a povinností  mesta v zmysle platnej legislatívy  v oblasti ochrany a tvorby životného 
prostredia.  

Ciele programu :
1.  Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene.
2.  Ochrana a zvyšovanie zdravotného stavu a vitality drevín, najmä stromov.  
3.  Zvýšenie kvality zásobovania obyvateľov pitnou vodou v spravovaných rozvodných sieťach. 
4.  Podporovať programy riadeného chovu domácich zvierat a regulácie voľne žijúcich živočíchov.  
5.  Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívneho vplyvu investičných aktivít a zachovanie  
     biodiverzity zelene mesta. 
6.  Realizáciami peších zón v obytných súboroch vytvárať podmienky pre polyfunkčné využitie
     verejných priestranstiev občanmi.
7.  Pokračovať v rekonštrukcii mestského parku s cieľom vytvoriť zdravé, harmonické a ekologicky
     hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.  
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2.1.    Verejná zeleň                    

- pravidelná údržba verejnej zelene              14 770
Položka obsahuje náklady na údržbu 240 ha verejnej zelene (trávniky, kríky, hrabanie  
lístia, čistenie, detské ihriská, lavičky)

- celomestská chemická ochrana pagaštanov              150
 Ošetrenie 335 ks dospelých jedincov Pagaštanu konského proti kalamitnému škodcovi 
 Ploskáčikovi pagaštanovému (proti I. a II. generácii)  

-  zdravotný a udržiavací rez Mestský park                50
  Základná   údržba (opílenie a výruby)  v Mestskom parku (suché a nebezpečné konáre 
  a stromy)

-  výruby a opilovanie stromov                        500     
 Zásahy do  stromových  porastov  nad  rámec bežnej údržby za pomoci vysokozdvižnej 
 plošiny  alebo  lezeckou  technikou  vo  výške nad 4 m  (rozhodnutia na výrub, žiadosti 
 občanov, tienenie, suché jedince a pod.)

-  kosenie ruderálnych porastov             200 
 Údržba neupravených plôch nezahrnutých do zmluvnej údržby (rumoviská)

-  zmladzovací rez plodiacich topoľov  a vŕb              150 
 Špeciálny    rez   smerujúci   k zlepšeniu stability vŕb  a  k eliminácii plodenia samičích 
 jedincov topoľov

-  kosenie školských areálov               400     
 Zabezpečenie 2 kosieb v areáloch ZŠ   patriacich   mestu   o výmere   174 190 m2

-  znalecké posudky v odbore záhradníctvo                 25
 Zadanie vypracovania znaleckých posudkov, zamerané na posúdenie stability a statiky 
 stromov za účelom zníženia rizika samovoľných pádov stromov vo verejnej zeleni

-  dosadba záhonov v mestskom parku                         100
 Postupné   realizovanie  výsadieb   kríkových   porastov v  rámci celkovej rekonštrukcie
 mestského  parku s cieľom zvýšenia jeho ekologickej a estetickej kvality.

-  návrhy prestavby chorých porast. Borina, Kalvária                60
 Výrub suchých a nevhodných  jedincov v obvodovom plášti lesného porastu, ohrozujúce 
 stavby  a ich zámena za výsadbu vhodných stromov stabilizujúcich celkový porast.  

-  kvetinové záhony            1 200
Nákup sadeníc kvetín a pravidelná ročná údržba záhonov podľa schválených osadzovacích 
plánov so striedaním cibuľovín, letničiek a dvojročných rastlín v záhone. 

-  správa lesných pozemkov v majetku mesta                  20
 Zmluvné zabezpečenie Odborného lesného hospodára kvôli splneniu povinností vlastníka pri 
 správe lesných pozemkov v zmysle príslušnej legislatívy.    

-  menšie parkovo upravené plochy                   200
Náklady na prestavby porastov a dosadby vrátane materiálu na exponovaných plochách
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v centre mesta – plocha pred KÚ Nitra, okolie Tesco, nám. Na vŕšku

-  polievanie stromov              360
 Zabezpečenie   pravidelnej    zálievky   vzrastlých    stromov do 5 rokov od výsadby na 
 pozemkoch   v majetku mesta množstvom 100 l na jedno poliatie 

-  náhradná výsadba  zelene              200
 Zabezpečenie výsadby stromov ako náhrady za povolené výruby stromov na pozemkoch 
 v majetku mesta na základe požiadaviek občanov, VMČ a investičných akcií v zmysle 
 príslušnej legislatívy  

Vodné hospodárstvo     

-  výmena vodomerov               600
 Náklady  na nákup a montáž   vodomerov   pre   individuálnych  odberateľov  vody na 
 vodovodných    sieťach   v majetku   mesta   v zmysle  povinností  majiteľa sietí podľa 
 príslušnej legislatívy  

-  prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií            1 000
Náklady spojené so zmluvným zabezpečením pravidelnej prevádzky vodovodných sietí  
v  majetku mesta podľa príslušnej legislatívy oprávnenou osobou

- odplaty za čerpanie podzemných vôd                 85
Poplatky za čerpanie podzemných vôd v zmysle príslušnej legislatívy.

-  údržba jazierok a vodných tokov                 70
Náklady na zabezpečenie prevádzky a hygieny vody a vodných zdrojov v majetku mesta
 pre verejné použitie a prevádzky jazierok v mestskom parku v zmysle príslušnej legislatívy.   

-  rozbor vody                100
 Laboratórny rozbor odobratých vzoriek vody z prameňov v majetku mesta.    

Zvieratá 

-  podpora útulku zvierat                20
 Finančná pomoc mesta pre prevádzku útulku pre túlavé a stratené zvieratá z mesta Nitra.

-   zákazové značky a tabuľky                  25
 Pravidelná údržba a obnova zákazových značiek a tabúl usmerňujúcich vstup psov na detské   
 ihriská a iné chránené lokality. 

-  podpora ochrany chránených  živočíchov                20
 Podpora mesta pre zachovanie existencie voľne žijúcich živočíchov mesta bez negatívnych
 vplyvov na majetok a zdravie občanov.   

-  prevádzka ZOO kútika              100
Náklady na zabezpečenie dennej starostlivosti o stádo danielov a muflónov vrátane krmiva 
a veterinárnej starostlivosti a náklady na nevyhnutné opravy a údržbu voliéry so zvieratami.   
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-  prevádzka Gazdovského dvora              150
Náklady    na   zabezpečenie  dennej  starostlivosti  o domáce  zvieratá  vrátane krmiva a 
veterinárnej   starostlivosti   a  náklady    na   nevyhnutné   opravy   a údržbu   zariadenia 
Gazdovského dvora.  

-  vrecká  na psie exkrementy                       50  
Náklady na výrobu špeciálnych vreciek na psie exkrementy pre chovateľov psov, ktoré sú 
bezplatne k dispozícii na odd. život. prostredia po preukázaní potrebných dokladov 

Realizácie             

-  plochy pre voľný pohyb psov               100
Náklady   na   realizáciu   plôch   pre   voľný  pohyb psov   ( Klokočina, Chrenová ) vrátane 
oplotenia, prekážok pre psov, nádob na odpad a informačných tabúl
   
-  chodník  Lesná , Tr. A. Hlinku               100
Náklady  na realizáciu vyšlapaného  pešieho chodníka  v zeleni formou  zámkovej dlažby 
v lokalite Lesná – Tr. A. Hlinku na Chrenovej na základe požiadavky občanov

-  Pešia zóna Topoľová                770
Náklady na rekonštrukciu pešieho chodníka na Topoľovej ul. a nástupnej plochy pred ZŠ 
Topoľová formou pešej zóny vrátane malej architektúry podľa projektu z 2004  

-  Pešia zóna Kremnická               380
Náklady na rekonštrukciu pešieho chodníka na Kremnickej ul. formou pešej zóny vrátane
malej  architektúry podľa projektu z 2004 . 

2.5.  Deratizácia

-  celomestská deratizácia               450
Zabezpečenie výkonu celomestskej deratizácie plôch a areálov ( budov ) v majetku mesta 
 vrátane   areálov   školských  a  predškolských  zariadení a  areálov zdravotníctva. Termín 
 výkonu  deratizácie je na jeseň 2006. 

 

PROGRAM   
MALÁ ARCHITEKTÚRA A MOBILIÁR                                 3 870

Zámer programu :
Zabezpečenie  optimálneho  technického  stavu  a bezpečnosti  prvkov  športových  a herných  aktivít  
a malej architektúry. 
Rozvíjanie funkčného využitia mestského prostredia pre voľnočasové aktivity občanov mesta.

Ciele programu :
1. Údržba a oprava poškodených a nefunkčných prvkov detských ihrísk
2. Doplnenie jestvujúcich ihrísk a areálov o nové prvky a lavičky.
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3. Pokračovanie realizácií športovo – rekreačných areálov v obytných súboroch Klokočina a Diely.
4. Monitoring hygieny pieskovísk v zmysle príslušnej legislatívy.

-  lavičky pri peších chodníkoch                                                                                               80
 Náklady na nákup a osadenie nových lavičiek pri peších chodníkoch v zeleni.

-  informačné tabule na ihriskách                                                                                             50
Náklady na  nákup  a  osadenie  informačných  tabúl  so  základnými  informáciami o pravidlách
užívania ihriska, bezpečnosti a kontaktoch na správcu a údržbu ihriska.

-  údržba lávky v Mestskom parku                                                                                        100 
Výmena poškodených nosných pilierov mosta kvôli zvýšeniu bezpečnosti, stability a životnosti 
celej konštrukcie mosta v mestskom parku.

-  údržba atypických detských ihrísk                                                                                    200
Výmena poškodených a nefunkčných častí konštrukcií  atypických ihrísk  a  povrchové  úpravy 
materiálov

-  doplnenie jestvujúcich detských ihrísk                                                                             150
Doplnenie jestvujúcich ihrísk o  nové  herné  prvky – najmä  hojdačky  a  chýbajúce  laminátové 
sklzy.

-  monitoring hygieny pieskovísk                                                                                          60
Vykonanie   chemického  a  mikrobiologického rozboru odobratých vzoriek piesku z pieskovísk

-  údržba basketbalových košov                                                                                             50
Opravy a doplnenie chýbajúcich a  poškodených  častí  konštrukcií  jestvujúcich  basketbalových
košov.

-  oprava jestvujúcich detských ihrísk                                                                                 300
Výmena  poškodených  a nefunkčných častí  zariadení  a  prvkov typizovaných detských  ihrísk.

-  dobudovanie indiánskeho ihriska na Novomeského ul.                                                1 280
Pokračovanie   v    realizácii    atypického    polyfunkčného    detského  ihriska   z   roku  2005.

-  oddychové a parkové centrum III.etapa –Partizánska,Zvolenská,
   Kmeťova                                                                                                                          920 
Pokračovanie   v realizácii  oddychovo   rekreačného  a športového areálu na ploche medzi ul.
Partizánska - Zvolenská – Kmeťova – Popradská podľa schváleného projektu.

-  doplnkové šport.-rekreačné vybavenie územia pod Murániho ul.                                 300
Vybudovanie  ihrísk  pre kolektívne športy  vrátane  vybavenia  na   upravenej  ploche medzi
oporným múrom pod ul. Murániho a Kmeťovou ul. 

-  údržbárske práce na jednotlivých chodníkoch – mobiliár                                              380
Oprava   a údržba  poškodených peších chodníkov  vrátane  doplnenia mobiliáru – nádoby na
odpad a lavičky na základe požiadaviek výboru mestskej časti Chrenová, Janíkovce.
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4. PROGRAM  ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 87 000

Zámer programu:
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadov v meste Nitra

Ciele programu:
1. Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného     
    odpadu v meste
2.  Zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku
3.  Znižovanie nákladov na likvidáciu odpadu z rozpočtu mesta
4.  Zvýšenie počtu zberových dvorov
5.  Motivácia občanov v IBV na separácii

- Likvidácia čiernych skládok                        700
Položka  zahŕňa  výdavky  na  likvidáciu  čiernych  skládok,  ktorých  tvorba  čo  do  rozsahu 
neustupuje a neustále sa zvyšuje.
 
- Jarné a jesenné upratovanie                          2000 
Mesto  Nitra  zabezpečuje  2  x  do  roka  zber  a  prepravu objemných  odpadov na  účely  ich 
zhodnotenia  alebo  zneškodnenia  formou  pristavenia   veľkokapacitných  kontajnerov 
v jednotlivých častiach mesta. (zákon č. 223/2001 Z.z.).

- Poplatky za uloženie odpadu                        800
Mesto Nitra platí poplatok obci Nový Tekov za každú tonu uloženého komunálneho odpadu 
na skládku.

- Separovaný zber                      1 000
Položka zahŕňa náklady  na vyprázdňovanie nádob určených na separovaný zber.

-  Zberový dvor                     2 000
V položke  sú  zahrnuté  náklady  na  prevádzku  a odvoz  jednotlivých  druhov  odpadov  zo 
zberových dvorov.

- Kompostovanie                     1 500
Mesto  Nitra  zabezpečuje  odvoz  organického  odpadu  z jednotlivých  mestských  častí 
a zberových dvorov a následné spracovanie, t.j. drvenie, preosievanie a využitie vo verejnej 
zeleni.

-  Cyklický odvoz komunálneho odpadu                                                       78 000
Mesto  Nitra  zabezpečuje  zber,  zvoz  a zneškodnenie  komunálnych  odpadov  a drobných 
stavebných  odpadov  podľa  jednotlivých  typov  nádob  použitých  v KBV  a IBV  v  zmysle 
zákona č. 223/2001  Z.z. o odpadoch.

- Dočisťovanie stojísk                       200
Mesto  Nitra  zabezpečuje  dočisťovanie  stojísk  nádob slúžiacich  na  uloženie  komunálneho 
odpadu.

- Malé odpadové nádoby                                500
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Položka  zahŕňa  výdavky  na  nákup  nových  malých  odpadových  nádob  z dôvodu  ich 
nedostatočného počtu a požiadaviek Výboru mestskej časti   a občanov.

- Malé odpadové nádoby – oprava                       300
Položka zahŕňa výdavky na opravu a údržbu malých odpadových nádob.

5.   PROGRAM    BYTOVÁ VÝSTAVBA                               2 148

Zámer programu : 
Rozširovanie a obnova  bytového fondu mesta v zmysle schválenej koncepcie rozvoja bývania.  

Ciele programu : 
1.  V urbanisticky vhodných lokalitách riešiť rozširovanie bytového fondu .
2.  Rekonštrukcia a obnova  jestvujúceho bytového fondu
3. Rozšírenie  bytového fondu o byty  s nižším  štandardom.

 
5.1. Urbanistická štúdia

-  ÚPP Obytná skupina Plynárenská ulica                                                                           120 
Územnoplánovací    podklad    pre    prípravu    bytovej    výstavby  formou 
strednopodlažnej 
zástavby do 4. nadzemných podlaží  v  súlade so  schválenou    územnoplánovacou
dokumentáciou mesta 
                                                                                          

5.2. Projektová dokumentácia      
                                                                         600             
-  PD   Orechov   Dvor -   prestavba    hospodárskej    budovy  na   byty    s    nižším 
štandardom  +  inžinierske siete                                              
Pokračovanie zriaďovania ubytovacích kapacít pre sociálne odkázaných obyvateľov  mesta.

5.3. Realizácia stavieb             
                                                                                                                     1 428 
- Rekonštrukcia vnútroblokového priestoru Párovská 3 – 11                                         1 000 
Požiadavka Výboru mestskej časti   č.2 Staré mesto - zrekonštruovanie parkovacích miest vo 
vnútroblokoch, prepojovacie chodníky v zeleni so sfunkčnením odvodňovacích rigolov

- Rekonštrukcia vnútroblokov Spojovacia ul.                                                                   150
Požiadavka    Výboru    mestskej   časti   č.2    Staré   mesto - opravy   a   úpravy  obslužných 
komunikácií a chodníkov

- Rekonštrukcia vnútroblokov Štúrova ul.                                                                        100
Požiadavka   Výboru   mestskej   časti   č.2   Staré   mesto  -  opravy   a   úpravy   obslužných 
komunikácií a chodníkov
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- Rekonštrukcia vnútroblokov Hollého - Braneckého ul.                                                178  
Požiadavka   Výboru   mestskej   časti   č.2   Staré   mesto  -  opravy  a  úpravy   obslužných 
komunikácií a chodníkov

6. PROGRAM   TECHNICKÁ   INFRAŠTRUKTÚRA        18 700

Zámer programu : 
Koncepčné   rozširovanie  technickej  infraštruktúry  mesta  v zmysle  územnoplánovacej  
dokumentácie . 

Cieľ programu : 
Rozširovanie technickej infraštruktúry na území mesta

6.1.  Realizácia stavby                                                                            18 700
   
- Vodovodný rád a vodovodné prípojky Dražovce                                                       1 365
   prepojovacie   potrubie   vodovodu a  náklady  na pripojenie  odberateľov v zmysle  zák.č. 
  442/2002  v znení neskorších  zmien a doplnkov  

- Kanalizácia Klúčovského ul. Zobor                                                                           1 285  
   požiadavka Výboru mestskej časti   č.6 na rozšírenie siete
- Priemyselný park – pripoj. príspevok  pre odber 20 MW    15 800
- Vodovodná prípojka  archív Dvorčianska          250

7.  PROGRAM     VEREJNÉ OSVETLENIE 26 400

Zámer programu:
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu  prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Nitry.

Cieľ programu:
Zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu, modernizáciu a rozširovanie siete verejného osvetlenia  na 
základe svetelno-technického projektu.

- Verejné osvetlenie – spotreba elektrickej  energie                   18 200
   Predpokladané    výdavky    na   úhradu   spotreby el. energie pre verejné osvetlenie a cestnú 
   svetelnú signalizáciu, s ohľadom na počet svietidiel a zabezpečenie 98 % svietivosti.

-  Údržba verejného osvetlenia                    7 600
    Výdavky za údržbu verejného osvetlenia  v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom.

- Prekládka verejného osvetlenia                                                500
  Z tejto položky budú realizované  nevyhnutné prekládky stĺpov a vedení verejného     
  osvetlenia.
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- Rekonštrukcia verejného  osvetlenia  Súlovská ul. 9 na Rázusovú ul.                            100
   Požiadavka  Výboru  mestskej  časti č.2  Staré  mesto  zahŕňa  náklady  na  rekonštrukciu 
verejného osvetlenia.

8.  PROGRAM    VEREJNÉ SLUŽBY     91 304

Zámer programu:
Zabezpečiť efektívne a hospodárne vykonávanie verejnoprospešných služieb v meste Nitra.

Cieľ programu:
Racionalizovať výdavky spojené s činnosťou verejno-prospešných služieb.

8.1. Mestský hasičský zbor                             200
Mestský hasičský zbor je zriadený zo zákona č. 314/2001 Z.z. a mesto je povinné zabezpečiť 
jeho akcieschopnosť a  technické vybavenie.

-  oprava špec. strojov, prístrojov a zariadení Mest. hasičského zboru                                15
V položke sú zahrnuté náklady na opravy a údržbu   strojov a prístrojov (AVIA, PS 12, PPS 
12, kalové čerpadlo)

-  PHM a motorové oleje Mestský hasičský zbor                                                                 20
Nafta do AVIE, benzín do PS 12, PPS 12 a kalové čerpadlo.

-  pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Mestský hasičský zbor                                11
V položke sú zahrnuté náklady na ochranné pracovné prostriedky.

-  organizovanie nácvikov a hasičských súťaží s hasičskou technikou                                 17
V položke sú zahrnuté náklady na organizovanie povinných výcvikov v zmysle zákona

-  oprava a údržba hasičskej zbrojnice                                                                         20
Položka zahŕňa náklady na údržbu budovy hasičskej zbrojnice v Nitre - Dražovciach. 

- odmena za vykonávanie celoročnej údržby hasičskej zbrojnice                                     26 
Položka  zahŕňa  náklady na  odmenu  za  činnosť  11 členného Mestského hasičského zboru 
a správcu hasičskej zbrojnice na základe dohody o vykonaní práce 

-  špeciálny hasičský materiál                                                        10
Položka zahŕňa náklady na povinné technické vybavenie Mestského  hasičského zboru .

-  STK + emisná kontrola                                                                                                  3
Každoročná emisná kontrola AVIE.

-  úrazové poistenie členov Mestského hasičského zboru                    22
V položke sú zahrnuté náklady na úrazové  poistenie 11 členov Mestského  hasičského  zboru 

- občerstvenie na výcviky a súťaže                         18
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V položke sú zahrnuté náklady na občerstvenie na výcviky a súťaže (Pohár primátora Mesta 
Nitra).

-  nákup zdravotnej techniky                         38
Položka  zahŕňa  náklady  na  sociálne  vybavenie  budovy  hasičskej  zbrojnice   v Nitre  – 
Dražovciach (WC, sprcha, umývadlá).

8.2.  Mestská verejná doprava SAD                                   35 000

Vykrytie straty dopravcu za výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. 
Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obslužnosti územia mesta. 

8.3. Príspevok Mestským službám                                    48 500

Mestské služby sú príspevková organizácia mesta, ktorá pre mesto zabezpečuje nasledovné 
činnosti: 

-  čistenie mesta a pešej zóny                                                                                         14 850
Uvedená položka  zahŕňa  strojné čistenie  a zametanie  miestnych  komunikácií  ,  chodníkov, 
ručné  čistenie  chodníkov  a krajníc,  odvoz  odpadu  z malých  smetných  nádob,  kropenie 
a polievanie  miestnych  komunikácií  a chodníkov  a čistenie  dažďových  vpustí.  Likvidácia 
odpadu z čistenia miestnych komunikácií a malých odpadových nádob.

-  zimná údržba komunikácií                                                                             11 400
Zabezpečenie   výkonu  zimnej  údržby  na  komunikáciách  zaradených  do  siete  miestnych 
komunikácií.

-  oprava komunikácií                                                                                           12 200
Zahŕňa lokálne opravy  miestnych komunikácií   podľa protokolu z obhliadky a na základe 
podnetov výborov mestských častí a občanov.

-  prevádzka verejných WC                                                                                             1 272
Položka zahŕňa výdavky na prevádzku 6 verejných WC.

- údržba autobusových prístreškov                                                                                 1 100
V položke sú zahrnuté výdavky na údržbu a nátery autobusových prístreškov a výmena skiel.

-  fontány                                                                                                        1 000
Výdavky na čistenie, výmenu vody a opravy čerpadiel.

-  odchyt túlavých zvierat                                                                                                     400
Výdavky na odchyt túlavých psov  a mačiek na základe podnetov výborov mestských častí 
a občanov.

-  parkoviská                                                                                                                      1 228
Výdavky na zabezpečenie prevádzky parkovísk a  závorového systému na parkovisku Domu 
kultúry  ORBIS.
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-  správa cintorínov                                                                                   4 000
Zabezpečenie  údržby  13  cintorínov  (kosenie,  hrabanie,  opiľovanie,    postreky,  odvoz 
a likvidácia  odpadu),  domov  smútku,  administratíva  v zmysle  Všeobecne  záväzného 
nariadenia mesta Nitry. 

-  Slávnostné akcie                                                                               150
V rámci položky sa zabezpečuje prevoz, osadenie, likvidácia vianočných stromov, čistenie po 
slávnostných akciách.

-  správa majetku                                                                                         900
Položka zahŕňa výdavky na spracovanie mestského majetku, zvereného do správy Mestských 
služieb.

     
8.4.  Ostatné verejné služby                                                                     7 604

-  dočisťovanie nadmerne znečistených území                                                            95
V rámci položky  sa zabezpečuje čistenie najmä centra mesta z dôvodu vysokej návštevnosti 
občanmi i turistami.

-  chodníky na cintoríne v Dražovciach                                                          430  
Položka zahŕňa časť realizácie „Rozšírenie Cintorína v Dražovciach“ v zmysle schválenej PD

- rozšírenie cintorína  Dražovce         500 
nedostatočná kapacita hrobových miest v  mestskej časti Dražovce 

- rekonštrukcia  Domu smútku  - Párovský cintorín          500 
havarijný stav 

-  zabezpečenie pracovníkov na aktivačný príspevok                                             200
Výdavky sú  plánované  na zabezpečenie   úhrady nákladov súvisiacich  so zamestnávaním 
pracovníkov  na  aktivačné  práce,  ktoré  neuhrádza  úrad  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny 
a platby pred refundáciou.  

- projek.dokum. Klientské centrum služieb Mestský úrad                                               300

- realizácia klientského centra služieb v budove Mestského úradu                                5 579
V roku 2006 plánuje mesto rozšíriť klientské centrum pre občanov, ktoré sa bude nachádzať 
v bývalých priestoroch knižnice. Rozšírením klientského centra  chce mesto docieliť, aby sa 
všetky služby pre obyvateľstvo vybavovali na jednom mieste. 

9.  PROGRAM   SOCIÁLNA  STAROSTLIVOSŤ                20 747
        
Zámer programu:
Vytváranie  podmienok  pre  skvalitnenie  života  sociálne  slabších  a zdravotne  postihnutých 
občanov a dôchodcov mesta Nitry poskytovaním opatrovateľskej služby, vecnej a finančnej  
pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. 
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Cieľ programu:
Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie občanov v dôchodkovom veku, rodín s deťmi a ďalších 
skupín  sociálne  odkázaných  občanov  mesta  Nitry  s cieľom  skvalitňovania  a rozširovania 
poskytovaných služieb v sociálnej sfére.

9.1. Príspevok príspevkovej  organizácii  Správa zariadení sociálnych 
služieb                               

                                                                                                                                         17 000
   Mesto Nitra zabezpečuje opatrovateľskú službu v zmysle ustanovení zákona  č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 195/1998 Z.z. o  sociálnej 
pomoci     v  znení   neskorších   predpisov  a zmysle  VZN  č.  4/2003  o  poskytovaní 
opatrovateľskej  služby  Mestom  Nitra,  o  spôsobe  určenia  a  výške  úhrady  za  túto 
opatrovateľskú  službu  v znení  Dodatku  č.  1  svojou  príspevkovou  organizáciou  Správou 
zariadení  sociálnych  služieb.      Vo  svojich  zariadeniach  okrem  opatrovateľskej  služby 
poskytuje ubytovanie stravovanie o poradenskú činnosť pre občanov mesta Nitry, ktorí sú na 
takúto  pomoc  odkázaní.       Spravuje  majetok  mesta  Nitry  a zabezpečuje  jeho efektívne 
využívanie v prospech obyvateľov Mesta Nitry.

9.2. Príspevok na stravu dôchodcom                   2 000

Mesto  Nitra  organizuje  spoločné  stravovanie  dôchodcov v súlade  s  §  71 ods.  1,  písm.  p) 
zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov. Spoločné 
stravovanie  sa  poskytuje  dôchodcom,  odkázaným  na  spoločné  stravovanie  pre  svoj 
nepriaznivý zdravotný stav a ktorým nie je možné zabezpečiť stravovanie inak.
Dávka vo forme príspevku na spoločné stravovanie sa poskytuje v sume do 20,- Sk za jeden 
obed, podľa výšky celkového príjmu.

9.3.   Jednorazové dávky                                                          1 747
Jednorazové dávky sú poskytované sociálne odkázaným občanom mesta Nitry v zmysle 
zákona č. 195/1998 Z.z. o  sociálnej  pomoci v  znení  neskorších  predpisov, na základe VZN 
Mesta Nitry č. 9/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v znení Dodatku č. 
1, na základe Smernice primátora mesta Nitry pre poskytovanie finančnej pomoci 
v zreteľahodných situáciách a Smernice primátora mesta Nitry k poskytovaniu vecnej 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
 Spolupráca  mesta  Nitry  pri  poskytovaní  jednorazových  vecných  dávok  s ďalšími 

neziskovými  organizáciami,  ktoré  majú  v tejto  oblasti  mnohoročné  skúsenosti, 
zabezpečí  vyššiu  kvalitu  poskytovania  sociálnej  pomoci  a rozšírenie  možností 
pomoci tým občanom Mesta Nitry, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.

V roku 2006 je plánované poskytnúť sociálnu pomoc takto:
- jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi 367
- jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivcov 150
- finančná pomoc na riešenie zreteľahodných situácií 200
- kompenzácia nákladov na poskytovanie vecnej jednorazovej dávky 150  
- príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa 880
  (- na úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane 
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      bytových pomerov a sociálnych pomerov       863
    - príspevok na dopravu rodičov do DD          17 )

Podľa § 64 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 305/2005 vyčleňuje mesto Nitra finančné prostriedky na 
úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych 
pomerov.
Obec  môže  vyčlenené  finančné  prostriedky  použiť  na  vyhľadanie  fyzickej  osoby,  ktorej 
možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa 
do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neupravili rodinné pomery ani 
použitím finančných prostriedkov podľa hore uvedeného odseku tak aby rodič alebo osoba, 
ktorá sa osobne stará  dieťa mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo 
umiestnené  do  náhradného  rodinného,  obec  poskytuje  dieťaťu  príspevok  na  tvorbu úspor 
mesačne na osobný účet dieťaťa.  

10. PROGRAM  ŠKOLSTVO  A VZDELÁVANIE            314 320 

Zámer programu: 
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení.

Ciele programu:
1.Zabezpečenie prevádzky a zlepšenie podmienok na   výchovno-vzdelávaciu činnosť   
   v školách a školských zariadeniach.
2. Vzdelávanie pracovníkov škôl.

10.1.Financovanie originálnych a prenesených  kompetencií v školstve 

-  Prenesené kompetencie                                                                                      170 000
Predpokladaná štátna dotácia na financovanie prevádzky a osobných nákladov  základných 
škôl.

- Originálne kompetencie                                                                                        50 860
V rámci   originálnych   kompetencií   sú   finančné   prostriedky  na osobné   výdavky a na 
prevádzku  navrhované podľa počtu detí nasledovne:

Základná umelecká škola J. Rosinského  12 742
Centrum voľného času Domino                  4 600
MŠ Novozámocká ul., Krškany                  1 350
Školské kluby                                            14 168
Školské jedálne                                          18 000

- Správa materských škôl                                                                                        91 000
Na zabezpečenie činnosti MŠ, t.j prevádzky a osobných nákladov zamestnancov.

- Dotácia na strojové a technologické zariadenia                                                                 
          školských jedálni pri ZŠ                                                                                     955
Návrh na čiastočné finančné pokrytie riešenia havarijného stavu strojového a technologického 
zariadenia v školských jedálňach základných škôl:
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Nábrežie mládeže           140
Zobor                                85                          
Cabajská                           85
Krčméryho                        85
Tulipánová                      140
Topoľová                          47
Benkova                          140
Beethovenova                   43
Kn.Pribinu                        85
Fatranská                        105

10.2.  Podpora vzdelávacích programov

- Školské vzdelávacie stredisko                                                                                     140
Spolufinancovanie    mesta  na   projekte    „Školské   vzdelávacie    stredisko    IKT“    v 
špecializovaných oblastiach.

- Projekt „Škola otvorená informatike“  1 000
vzdelávanie učiteľov a obyvateľov mesta v priestoroch základných škôl v oblasti informatiky 
pod vedením  odborných pracovníkov

- Knihy pre prvákov                                                                                                         85
Zakúpenie kníh pre nastupujúcich žiakov do prvého ročníka 

- Deň učiteľov                                                                                                                  80
Odmenenie   a slávnostné    posedenie  s   ocenenými učiteľmi mestských základných škôl 

- Doplnenie školských knižníc literárnymi dielami                                  
         a učebnými pomôckami                                                                                        200
Finančná   pomoc všetkým základným školám (14)  na doplnenie žiackych knižníc novými 
literárnymi    dielami  a   učebnými    pomôckami  –  skvalitnenie   vzdelávacieho  procesu 
v základných školách 

11.  PROGRAM    MLÁDEŽ  A   ŠPORT                        10 240

Zámer programu:
Vytváranie  optimálnych  podmienok  pre  rozvoj  športu  v  meste  Nitra,   podpora  aktivít  
zameraných na rozvoj športu pre všetkých 

Ciele programu:
Prostredníctvom  rôznorodej  ponuky  športových  podujatí  medzinárodného,  regionálneho  i  
miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v  
oblasti športu poskytovať verejnosti možnosti kvalitného športového vyžitia.
Podporovať  všetky  vekové  a výkonnostné  kategórie  mestskej  komunity  v športovom 
sebarealizovaní.
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11.1. Športové aktivity 

- Šport pre všetkých                                                    200
Rozvoj   športu   pre  všetkých  prostredníctvom organizovania podujatí s celoslovenskou 
pôsobnosťou, resp. organizovaných  Mestom Nitra s cieľom zapojenia širokej verejnosti
(Dni športu- Podujatie je pokračovaním pôvodného projektu Asociácie športu pre všetkých 
SR, zámerom ktorého je vštepiť ľuďom trvalý vzťah k športu.,  Challenge Day - Deň výzvy" 
súťaž   miest   v   počte obyvateľov   zapojených   do   rôznych pohybových aktivít - tradičné 
podujatie, v   rámci   ktorého Mesto Nitra   súťaží v medzinárodnej  resp. slovenskej    súťaži.,
Týždeň olympizmu výzva k športovým aktivitám pre všetky vekové kategórie pri príležitosti 
založenia MOV, pripomenutie myšlienok a princípov olympijských hier.)

-  Športový deň nitr. škôl                                             130
Ročník zameraný na rozvoj športu na školách pod záštitou primátora mesta

-  Nitrianska školská liga                                                         200
Cieľom   podujatia   je  vhodnou  súťažnou formou zapojiť čo najväčší počet detí nitr. škôl do 
pravidelného   športovania    a naučiť   ich   základom   športových   hier -  uzatvorená zmluva
s OZ NŠL , dokončenie súťaže v šk.r.2005/06 a nový ročník 2006/07

-  Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov za rok 2005                                                   30 
spolu usporiadateľský   podiel  Mesta    Nitry na   tradičnom podujatí prezentujúcom najlepšie 
dosiahnuté výsledky v oblasti športu

- Športové podujatia                                                                                  90
 Participácia  Mesta  Nitry  na organizovaní športových podujatí    -avizovaných   v   priebehu 
roka, účasť na turnajoch v partnerských mestách ,    rôzne výzvy , ceny

- Reprezentačné                                                                                                                   50
zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov športových podujatí

11.2. Športové  plochy 

-  Viacúčelové ihrisko ZŠ Zobor                                                                                    2 500
 požiadavka riaditeľstva školy  

- Viacúčelové ihrisko ZŠ Tulipánová – rek.                                                                   2 500
 požiadavka riaditeľstva školy

- Viacúčelové ihrisko v areáli ZŠ Beethovenova                                                            2 500 
 požiadavka riaditeľstva školy a Výboru mestskej časti č. 4

- Ihrisko v areáli ZŠ Škultétyho                                                               500
 požiadavka Výboru mestskej časti  č. 4 

- Prima areál asfaltová plocha                                                                                            590
 požiadavka Výboru mestskej časti  č. 7 – využitie nefunkčnej plochy na športové hry
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- ZŠ Nábrežie mládeže – „Raj na kolieskach“          500
víťazný projekt súťaže „Milión pre Nitru“

- Projekt „Škola otvorená športu“                      400
zámerom projektu je sprístupnenie športových areálov a telocviční ZŠ verejnosti, ktorá 
ich môže využívať na rôzne  športové  aktivity a relax.

-  Oprava ihrísk  Čajkovského, Bizetova                                              50

12.  PROGRAM     KULTÚRA                                10 215

Zámer programu:
Vytvárať  optimálne  podmienky  pre  rozvoj  kultúry  mesta  Nitry  so  zreteľom na  jej  slávnu 
históriu i modernú súčasnosť.
Podporovať rozvoj cestovného ruchu   a prezentovať Nitru ako moderné európske centrum s  
pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu.

Ciele programu:
Prostredníctvom  rôznorodej  žánrovej  ponuky  kultúrnych  podujatí  medzinárodného,  
regionálneho i miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov  
pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia.
Dôstojne zabezpečovať priebeh občianskych obradov a iných slávnostných aktov.
Zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo.

12.1. Tradičné mestské kultúrne podujatia

-  Kalendárne obyčaje                                   780 
Fašiangy,  Sviatky  jari,  Vianoce,  Silvester  a  iné/  a  spomienkové  slávnosti-    vytvorenie 
typickej   atmosféry    tradičného  zvykoslovia  v  uliciach  mesta,    zabezpečenie  osláv 
významných výročí).

- uskladnenie, montáž a demontáž diela Betlehem              20
v  zmysle  uzatvorenej  zmluvy  1144/02ŠKVŠ  o  skladovaní  a  spôsobe  nakladania  s 
umeleckým dielom Betlehem
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- MDD                         80 
Zábavné popoludnie venované deťom pripravené v spolupráci s CVČ Domino v   Mestskom 

parku  na Sihoti. 
  
- Musica sacra                                              450 
XVII.  ročník  medzinárodného   festivalu  sakrálnej  hudby   -  Prezentácia  sakrálnej  hudby 
v podaní domácich i zahraničných umeleckých telies, vokálnych i inštrumentálnych sólistov a 
rozvíjať tak vzťah k vážnej hudbe.  Počas festivalu sa uskutoční 9 koncertov, vždy vo štvrtok 
a  v  nedeľu,  festival  tradične  vrcholí  slávnostnou  cyrilo-metodskou  akadémiou  v  Divadle 
A.Bagara.  súčasťou festivalu je   seminár o sakrálnej hudbe pripravený Katedrou   HV PF 
UKF.  Miesto konania : Piaristický kostol sv. Ladislava v Nitre

-  Nitra, milá Nitra ...          850
Dni  Nitranov  venované  významným  osobnostiam  histórie  i  súčasnosti  Nitry.  Tradičné 
mestské slávnosti dôstojne prispievajú  k celoslovenským oslavám sviatku Cyrila a Metoda, 
rozvíjajú  veľkomoravskú  a cyrilometodskú  tradíciu,  atraktívnou  a  zrozumiteľnou  formou 
popularizujú  históriu  a  formujú  vzťah  k  historickému  dedičstvu.  Súčasťou  programu  je 
i vedecká konferencia na tému       archeologické nálezy a ich prezentácia, slávnostné sväté 
omše,   výstavy,   koncerty  vážnej  i populárnej  hudby,  muzikálové  melódie,  prednášky, 
literárne súťaže, tradičný Nitriansky jarmok.

- Nitrianske kultúrne leto                    560
Letná prehliadka umenia rôznych žánrov - tradičné cykly detských divadelných predstavení, 
operetných a muzikálových melódií, dychoviek,  rockových koncertov, komorných koncertov 
ap. Cieľom je obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov    a vytvoriť 
tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.   
       
-  za  príprava altánku                                    30
    nutné organizačno – technické zabezpečenie kultúrnych podujatí

- Klokočinský jarmok                                  380
 6.roč.  slávností  na  sídlisku  Klokočina  Cieľom zábavného   podujatia  pripravovaného   v 
spolupráci  s Výborom  mestskej  časti  Klokočina  je  oživiť  dianie  na  sídlisku,  poskytnúť 
obyvateľom možnosť zábavy, podporiť rozvoj tvorivosti detí a mládeže,   pôsobiť    výchovne 
prostredníctvom rôznych foriem osvety/ zber plastových   fliaš, prezentovať ľudovo-umeleckú 
tvorivosť.
 
- Dni českej kultúry                      170
Nový  projekt  ,  cieľom  ktorého  je  vytvoriť  priestor  pre  prezentáciu  prezentovať  ľudovo-
umeleckú tvorivosť  českej kultúry, porovnateľný  s Dňami českej kultúry, ktoré každoročne 
prezentovať  ľudovo-umeleckú  tvorivosť  pripravuje  partnerské  mesto  České  Budějovice. 
Počas Dní českej  kultúry sa predstavia  divadelné,  filmové,  hudobné produkcie z Českých 
Budějovíc, Kroměříža i iných českých miest, súčasťou bude prezentácia českej kuchyne ap.
- Zbory mestu                      150
  Festival speváckych zborov venovaný Jozefovi Rosinskému 9. ročník nesúťažnej prehliadky 
speváckych zborov - prezentácia   zborov  pôsobiacich  v  Nitre  a prostredníctvom  účasti 
hosťujúcich  zborov    vytváranie   priestoru  na  vzájomnú  výmenu  skúseností  a umeleckú 
inšpiráciu
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- Synagóga – program                      40 
Komorné koncerty a výstavy počas celého roka, stála expozícia MŽK v Bratislave Osudy 
slovenských židov
            
 -    Odmeny za práce v Synagóge                                                100
    uvádzačky  
               
- Kultúrne podujatia                        80 
Finančné  krytie  podujatí  avizovaných  v  priebehu  roka-    výzvy  na  zapojenie   Nitry  do 
kultúrnych aktivít počas roka ap.,   spolufinancovanie projektov
                     
-Tlmočnícka prekladateľská činnosť                                                                                   20 
Príprava bulletinov v anglickom jazyku

-Odmeny za prevádzku zvukovej aparatúry                                                                      150
Nutné zabezpečenie kultúrnych podujatí

- Poplatky SOZA                                                                                                               120
zo zákona vyplývajúce poplatky za použitie hudobných  a literárnych diel

- Reprezentačné                                                                                                                 460 
Finančné zabezpečenie občerstvenia a recepcií počas významných   kultúrnych  podujatí pre 
účinkujúcich ako i hostí v rámci celého kalendárneho roka

- Festival kultúry nepočujúcich                              500
Mesto Nitra sa spolupodieľa na realizácii tohto podujatia hl. finančným vkladom na  základe 
zmluvy o spolupráci.       Hlavným  garantom realizácie je OZ EFFETA. Festival sa koná 
každé dva roky.
 
-  Akademická Nitra                     200
Festival akademických folklórnych súborov, ktorý sa každé dva roky koná v Nitre / strieda sa 
s Akademickým     Zvolenom/.  Mesto Nitra sa spolupodieľa na realizácii  tohto podujatia 
finančným  vkladom  a organizačným  vkladom  na  základe  zmluvy  o spolupráci  Hlavným 
garantom realizácie sú nitrianske univerzity.

       
- Agrofilm    200
XIX.   Medzinárodný  filmový  festival    Mesto  Nitra  sa  spolupodieľa  na  realizácii  tohto 
podujatia   finančným vkladom a organizačným  vkladom  na  základe  zmluvy 
o spolupráci. Hlavným garantom realizácie je Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre.

   
- Divadelná Nitra    400
XVI. Medzinárodný divadelný festival  spojený s prezentáciou  diel  filmového, hudobného 
výtvarného a slovesného umenia.  Mesto Nitra sa spolupodieľa na realizácii tohto podujatia 
finančným vkladom a organizačným vkladom na základe zmluvy    o spolupráci. Hlavným 
garantom realizácie je Asociácia Divadelná Nitra.

- Cithara aediculae       250
XXV .Medzinárodný festival klasickej gitarovej hudby Mesto  Nitra  sa  spolupodieľa  na 
realizácii tohto podujatia  finančným vkladom a organizačným  vkladom  na  základe 
zmluvy o spolupráci.
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12.2. Ostatné  náklady  súvisiace  s organizáciou  tradičných    kultúrnych 
podujatí

- elektrická energia – trhové mestečká                 200  
Náklady na spotrebu elektrickej energie  počas organizovania trhových akcií

- vodné , stočné – trhové  mestečká               13
Náklady na spotrebu vody počas organizovania trhových akcií.

- prepravné trhové mestečká                                         26 
Náklady na prepravu materiálu materiálu počas organizovania trhových akcií.
   
- nájomné za skladovanie stolov                           130
Náklady na skladovanie vianočnej el. výzdoby, drevených hradieb,  remeselníckych stolov, 
tribúny

- nákup stánkov – trhové   mestečko                                      100
  Náklady na nákup nových stánkov

 
-  prenájom ľad. plochy - vianočné mestečko                300
Prenájmom  plochy, ktorá by bola umiestnená na Svätoplukovom námestí

- čistenie verejných priestranstiev                               76
Náklady na čistenie priestranstva pred, počas a po ukončení trhových akcií

- odvoz všetkých druhov odpadov                             68
Položka zahŕňa náklady za odvoz odpadov počas trhových akcií 

- rutinná a štandartná údržba                               200 
Náklady spojené s opravou a údržbou poškodených stánkov,  remeselníckych stolov 

- údržba verejného a slávnostného  osvetlenia                     200
Náklady na údržbu, rozvody a montáž a demontáž el. výzdoby - vianočné trhy
  
- údržba rozvodov a vodovod. zariadení                      8
Náklady na inštaláciu vodovodných potrubí, rozvodov do stánkov a ich napojenie na vody

- údržba rozvodov plynu, el. energie - stánky                220
Náklady na pripojenie stánkov na el. sieť, revízne správy, rozvody  v samotných stánkoch

- nákup jarmočných stolov                                         60
Náklady na nákup nových remeselníckych stolov, ktoré budú   slúžiť predávajúcim počas 
trhových akcií organizovaných mestom

- ochrana objektov techniky a materiálu                           200
Náklady na zabezpečenie jednotlivých trhových akcií   strážnymi službami

-  zabezpečenie remeselníkov – trhové mestečko                      120
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Náklady  spojené  s  pozvaním  remeselníkov,  ich  účasťou  a  prezentáciou  na  jednotlivých 
trhových akciách   

-  všeobecné služby - trhoviská                                   980 
Náklady spojené  s organizáciou jarmokov a trhových akcií   poriadaných mestom (Fašiangy, 
Valentín, Nitra milá Nitra,   Klokočinský jarmok, Nitriansky jarmok, Vianoce)

12. 3. Vedenie Kroniky mesta Nitry

- za práce  kronikára                              54
- tlač a viazanie kroniky                                      40
Zo zákona vyplývajúca povinnosť obce viesť kroniku

12. 4. Občianske obrady

- Občianske obrady   90
dôstojné zabezpečenie  občianskych obradov –  sobáše,  uvítania detí  do života,    pohreby. 
V rámci  tejto  kapitoly   sú  plánované  finančné  prostriedky  na  tlač  blahoželaní,  nákup 
upomienkových  predmetov,  nákup  darčekov  pri  životných  jubileách  (100  rokov  života), 
jubilejných  sobášoch,  uvítaniach  detí  do  života,  výzdoba  obradnej  miestnosti  (kvety)  a 
pochovanie osôb,   ktorým nebol zabezpečený pohreb, resp. nemajú nikoho blízkeho

- odmeny účinkujúcich  na občianskych obradoch                         165

- za práce na občianskych  obradoch                                                                                      40

- príspevok na úpravu zovňajšku sobášiacich a účinkujúcich             140

- kvety  do sobášnej siene                 35

- ocenenia                                                     40
(Čestné občianstvo mesta Nitry, Cena  mesta   Nitry,  Cena    primátora    mesta   Nitry-  
zabezpečenie dôstojného priebehu udeľovania ocenení v súlade s Všeobecným záväzným 
nariadením mesta Nitry  o udeľovaní  ocenení -  tlač listín o udelení ocenenia, dary, kvety, 
občerstvenie,    dokumentácia  - videozáznam, DVD)
                                                                                                         
- Spomienkové slávnosti                                                                                                      20
  zabezpečenie osláv významných výročí
 

12.5. Zachovávanie, obnova a prezentácia kultúrneho dedičstva

-  Rekonštrukcie pamiatok                      100
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postupné   reštaurovanie   poškodených  umeleckých artefaktov,   starostlivosť o pamiatky  v 
majetku Mesta Nitry, rešt.   originálov   ( Vir dolorum, Sv.Florián, sochy C.-M nám,. zámer 
zriadiť lapidárium)

- Protest proti vojne - reštaurovanie          160
dielo akad.soch.  T.Bartfaya  umiestnené  v Mestskom parku na Sihoti,  dokončenie 3.etapy-
osadenie
  
- štúdie, expertízy, posudky            20
 podklad pre prípravu reštaurovania poškodených artefaktov

- Rekonštrukcia sochy sv. Urbana (Levická ul)                                                                   60
Požiadavka Výboru mestskej časti č. 7.   

13.  PROGRAM   
INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ  SYSTÉM                  7 005 

Zámer programu:
Zabezpečiť prevádzku, aktualizáciu a údržbu informačného a komunikačného systému .

Ciele programu
1. Zabezpečiť priebežnú inováciu technických zariadení    
2. Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému

-  poštové a telekomunikačné služby                                                        3 500
Výdavky sa skladajú z poplatkov za hlasové a internetové služby a z poplatkov  za poštovné. 

-  telekomunikačná technika                                                                                              80
Nákup a údržba telekomunikačnej techniky na Mestský úrad.

-   výpočtová technika                                                                                         1 515
Obnova zastaralej výpočtovej techniky a rozšírenie o novú, pre Mestský úrad, Nisys, 
Synagógu a Ccentrum voľného času  Na Hôrke.

-   údržba výpočtovej techniky                                                                               460
Opravy a údržba výpočtovej techniky na Mestskom úrade , Nisyse ,Centre voľného času Na 
Hôrke 

-   softvér a licencie                                                                                                          400
Nákup licencii  MS Office pre pracovné stanice  

-  geografický informačný systém                                                                                890
Výdavky predstavujú poplatky za aktualizáciu Parciálnych informačných systémov (PIS)
Katastra nehnuteľností, tech. infraštruktúry, dig. technickej mapy a ÚPN

-    nákup prístrojov                                                                                                          160
Nákup kopírovacej techniky pre Mestský úrad  a záložneho zdroja do serverovne 
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14. PROGRAM 
      SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU 59 722 

Zámer programu: 
Zabezpečiť  stav nehnuteľností  vo vlastníctve mesta tak,  aby čo najviac nehnuteľností  bolo  
usporiadaných  a boli  v takom  technickom  stave,  aby  slúžili  k čo  najväčšej  spokojnosti  
občanov. 

Ciele programu: 
1. Usporiadať do vlastníctva mesta všetky budovy (školské, zdravotnícke)
2. Usporiadať všetky nehnuteľnosti v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície,   
    komunikácie, parkoviská
3. Zabezpečiť odovzdanie do správy mestských organizácií majetok hnuteľný i nehnuteľný 
4.  Zabezpečiť evidenciu majetku vrátane pasportov všetkých nehnuteľností i s technickým  

ohodnotením 

14.1.  Príspevok  organizácii  Správa  športových  a rekreačných  zariadení 
Mesta Nitry                                31 500

Príspevok  na  prevádzku  mestskej  organizácie  SŠRZ  mesta  Nitry,  úhradu  médií,  údržbu 
a opravu zariadení, nákup prevádzkových strojov, zariadení, poistné. 

14.2. Bežné výdavky spravovaného majetku 

-  komisionárska zmluva a správa CO krytov           399
Výdavok je za spracovanie bytového fondu vo vlastníctve mesta organizáciou Službyt Nitra, 
s.  r.  o..  Službyt  Nitra  zabezpečuje  uzatváranie  nájomných  zmlúv,  inkasovanie  nájomného 
a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu, vyúčtovanie, výpovede z bytu, vymáhanie 
náhrady škody, poistenie. Výdavky sú na základe uzatvorených zmlúv so správcami bytových 
domov zo správu a údržbu domov, v ktorých sú umiestnené CO kryty. 

- geometrické plány, prieskumy, autorský dozor                    2 700
Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkoprávne 
usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, v súvislosti s programom Doprava, Životné 
prostredie, Bytová výstavba, Technická infraštruktúra a Projekty. Výdavky sú za prieskumy, 
porealizačné zamerania, autorský dozor.

-  nájomné za prenajaté pozemky                  1 265
Mesto  Nitra  platí  nájomná za pozemky,  za  zabraté  pozemky Cabajský cintorín,  ochranné 
pásmo  lanovej  dráhy,  chodník  na  Kalvárii,  parkoviská,  za  pozemky  pod  niektorými 
komunikáciami.
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-  poplatky a odvody                      850
Výdavok je za zaplatenie súdnych poplatkov za podané žaloby a úhradu kolkových známok 
za listy vlastníctva a kópie z katastrálnych máp pre územné a stavebné konanie.
Za notárske služby pri usporiadaní nehnuteľností. 

-  energie                   1 200
Výdavok  je  na  uhradenie  za spotrebu médií  na nehnuteľnostiach,  ktoré  spravuje  mesto  – 
kultúrne  domy,  výdajne  jedál,  neprenajaté  nehnuteľnosti  –  objekty  na  Dvorčianskej, 
Baničovej, Nedbalovej, Levickej. 

-  vodné a stočné                     536
Výdavok  je  opäť  za  nehnuteľnosti,  ktoré  spravuje  mesto  a za  nehnuteľností,  ktoré  nie  sú 
prenajaté. 

-  údržba budova a poistné                 4 000
Výdavok je za bežnú údržbu a poistné  nehnuteľností, kde mesto zabezpečuje správu, Dom 
kultúry  Orbis, Lipa, Farská 5, Kupecká 16, Západné krídlo mestskej tržnice. 

-  štúdie, expertízy, posudky                                150
Výdavok  je  na  zabezpečenie  znaleckých  posudkov  na  rozdelenie  médií,  na  predaj  bytov 
a nehnuteľností. 

-  strážna služby, upratovanie                                 450
Výdavok  je  za  strážnu  služby  a upratovanie  v objektoch,  ktorých  správcovské  služby 
zabezpečuje mesto. 

-  prevádzkovanie                   1 650
Výdavky za prevádzkovanie vodovodov, kanalizácií, trafostaníc a vedení. Výmena a oprava 
vodomerov. 

- Senior centrum  Nedbalova ul.  – prevádzkové náklady         850
Výdavok na úhradu  médií

- Údržba  budovy CVČ Domino          50
Výdavky na  opravu podlahy v tanečnej miestnosti

14.3. Rekonštrukcie 

- rekonštrukcia budov  základných škôl                       5972 
Výdavok  na opravu havarijných stavov budov základných škôl

- Výmena okien na budove ZUŠ Damborského ul.          500
-  rekonštrukcia kultúrneho domu                                  150
Výdavok je na rekonštrukciu dodávky tepla a teplej vody.  

14.4. Nákup pozemkov

- nákup pozemkov -  parkovisko pred  zimným štadiónom                  7500
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odkúpenie pozemkov pod parkoviskom pred zimným štadiónom a v športovom areáli Sihoť.
Na  predmetnej ploche sa nachádza časť  spevneného futbalového ihriska.

15.  PROGRAM    ĽUDSKÉ  ZDROJE                                   65 648

Zámer programu:
Personálne zabezpečenie výkonu úloh pri originálnych a prenesených kompetenciách 
v meste Nitra

Ciele programu:
1.  Zvyšovanie  kvalifikácie zamestnancov mesta
2. Zabezpečenie pravidelných zasadnutí  mestského zastupiteľstva 

15.1. Zamestnanci úradu, štatutárni zástupcovia mesta              62 148 
 
- mzdy zamestnancov úradu a štatutárnych zástupcov mesta                                 41 841

- mzdy zamestnancov matričného úradu                                                                     644

- poistné do poisťovní                                                                                            15 545

- školenia, kurzy, semináre, konferencie                                                                     265

- odborná literatúra, noviny                                                                                         300

- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                                                               35

- náhrady pre výkon civilnej služby                                                                            500

- príspevok zamestnávateľa na stravné v zmysle zákona                                         1 500

- prídel do sociálneho fondu v zmysle právnych predpisov                                        600

- odchodné pre zamestnancov pri prvom skončení pracovného                                    
  pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok                                            138

- odstupné pre primátora a zástupcov primátora v zmysle   právnych predpisov        630
               
- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru   na základe dohôd                    150
 
               
15.2.   Poslanci mestského zastupiteľstva                                         3 500

- odmeny poslancom Mestského zastupiteľstva, členom Mestskej rady , komisiám Mestského 
zastupiteľstva    a výborom mestských   častí                                                   3 100 

- cestovné náhrady pre poslancov Mestského zastupiteľstva                                     120
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- občerstvenie a stravovanie poslancov na zasadnutiach                                            100 
  Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady                       

- organizačné výdavky výborov mestských častí     na zabezpečenie činnosti
výborov                                                                                                                      180

16 .   PROGRAM     SPRÁVA    ÚRADU    A    PREVÁDZKA 
BUDOV                     28 722

Zámer programu:
Zabezpečiť efektívnu a bezproblémovú prevádzku Mestského úradu v Nitre, Mestskej polície,  
Centra voľného času Na Hôrke, NISYS- u a Synagógy.

Ciele programu:
Vytvoriť štatutárom mesta Nitry a zamestnancom mestského úradu, Mestskej polície, Centra 
voľného času Na Hôrke, NISYS- u a Synagógy primerané pracovné podmienky  a štandardné 
prostriedky  pre  výkon  samosprávy  a personálne  zabezpečenie  výkonu  úloh  štátnej  správy 
zákonom prenesených na mestskú samosprávu. 

-  energie ( elektrina, teplo)                                                                                             5 545 
  (budova Mestskej polície , budova Mestského úradu , Nisys, Centra voľného času Na Hôrke, 
Synagóga )  
                                                         
- vodné, stočné                                                                                                                   834 
(budova,  budova Mestského úradu, Nisys, Centra voľného času Na Hôrke, Synagóga) 
                                                                           
- interiérové vybavenie                                                                                                      838 
(  doplnenie   a výmena   opotrebovaného  nábytku   v   budove  Mestskej  polície  , okrskov 
Klokočina,   Krškany,  stoličky  a koberce  Nisys,  nábytok  do  kancelárií  Mestského  úradu  , 
dovybavenie  miestností  na  1.  posch.  Centra  voľného  času  ,  stoličky,  stolíky  a  kreslá  do 
Synagógy)

- údržba interiérového vybavenia                                                                                         10 
  (oprava stoličiek a výmena poťahov na otočných kreslách)

- cestovné výdavky                                                                                                             190 
 (zamestnanci  Mestského úradu a Mestskej polície  -služobné cesty na školenia, semináre- 
tuzemské)  
             
- cestovné výdavky                                                                                                             100 
  ( zahraničné cesty  - partnerské vzťahy) 
                                     
- poštovné, telekomunikačné služby, internet                                                                    510     
 
- všeobecný materiál                                                                                                       2 474 
(kancel. materiál, papier, tlačivá, mater. vybavenie stravovacích zariadení, lieky, archiválie, 
kvety,  vence,   uličné  tabule,  domové  čísla,  štátne  symboly,  vlajky,  deratizácia,  čistiaci 
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materiál, informatika- tonery, kanc. mater.- poslanci , známky pre psov, monočlánky, kazety. 
CD, tonery Mestský úrad  , všeobecný materiál je pre Mestský úrad  , NISYS, Synagógu)

- knihy, noviny, časopisy                                                                                                     50  
 ( pre  potreby Nisys) 

- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení                                                  1 600 
(kopírovacie stroje, telekomunikačná technika, signalizácia – požiarna a bezpečnostná Nisys, 
Mestský úrad )   
                                             
- údržba budov, objektov a priestorov                                                                               540 
(maľovka  kancelárií,  údržbárske  práce  a opravy  v budove   Mestského   úradu,  opravy 
a údržba Centra voľného času , Synagógy, opravy havarijných stavov  - oprava fasády a okien 
v Synagóge, čistenie zvodov zanesených holubičím trusom v Synagóge)  
                                     
- poplatky, odvody                                                                                                           1 530
 ( NISYS a Mestský úrad - správne, súdne, notárske poplatky, uloženie a likvidácia odpadu, 
poplatky banke, výdavky na úhradu daní a ciel)

- všeobecné služby                                                                                                             400 
(rozmnožovanie výkresov a plán. prác, východzia revízna správa  vzduchotechniky, výroba 
kľúčov a pečiatok, výmena rohoží, čistenie, pranie, tlmočnícka a preklad. činnosť, fotoslužby, 
odvoz nebezpečného mat. a uskladnenie, sťahovacie a manipulačné práce, odvoz odpadu) 

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie                                       235 
(kanvice, telefóny, chladničky, vysávače, stolové lampy, prepravky, kopírky Mestský úrad 
a Centrum voľného času Na Hôrke)
                                                                
- špeciálny materiál                                                                                                           15 
(hasiace prístroje do skladov CO)                                                   

- palivo, mazivo, oleje a špeciálne kvapaliny                                                                  500  
(služobné  motorové  vozidlá Mestský úrad )   
            
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                                                          400 
(služobné  motorové  vozidlá Mestský úrad)

- poistenie (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie)                                        500 

- prepravné a nájom dopravných prostriedkov                                                               250 
(preprava stravy pre zamestnancov  Mestského úradu)    
      
- karty, známky, poplatky                                                                                                 30 

- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                     150 
(miestny rozhlas Dolné Krškany a Janíkovce)

- špeciálne služby                                                                                                          2 378 
(exekučné, audit, revízie, CO revízie, požiarna asistenčná  služba, rating, TV Zobor doplnenie
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hasiacich  prístrojov   v Centre voľného času   a  protipožiarnych    zariadení,  revízne správy 
Synagógy)

- štúdie, expertízy, posudky                                                                                               110 
(architektonické a urbanistické, certifikáty, posudky projektovej dokumentácie
a znalecké posudky)

- poistné                                                                                                                              240 
(hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta)

- vrátenie príjmov z minulých rokov                                                                                  100 
  
- kolkové známky                                                                                                                 20 
 
- interiérového vybavenia                                                                                                     50 
(inštalácia orientačno- informačného systému v budove Mestského úradu

- osobných automobilov                                                                                                      350 
(nákup 1 ks  služobného  motorového  vozidla pre  Mestský úrad)

- rekonštrukcie a modernizácie                                                                                        1 050  
 (3. etapa realizácie klimatizačného zariadenia)

- rekonštrukcia strechy so zateplením budovy Mestského úradu                                   6 000  
                
- odsanovanie objektu                                                                                                       260 
(vlhnutie spodných častí objektu Synagógy )     
                                         
- doplnenie zvukovej a svetelnej techniky                                                                        135 
(zabudovanie v hlavnej časti objektu v Synagóge 

- mobilné drevené pódium (hlavná časť objektu Synagógy)                                              50 

- kamerový zabezpečovací systém (v rámci celého objektu Synagógy)                          50 

- prenosná klimatizácia   v Synagóge                                                                               75  

- tovary a služby- matričný úrad                                                                                       69 
(cestovné náhrady – tuzemské – služobné cesty na školenia,  matričné tlačivá,  kancelárske 
potreby,  pracovné  odevy,  obuv  a prac.  pomôcky,  údržba  výpočtovej   techniky,  viazanie 
a oprava matričných kníh pre potreby matriky)

- spracovanie ratingového hodnotenia  mesta 2006       84

- propagácia mesta  - zmluva s TV Zobor   1 000

17.   DOTAČNÝ   PROGRAM                16 742
Zámer programu:
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Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj aktivít občianskych združení, inštitúcií a všetkých 
subjektov  pôsobiacich  v  oblasti  kultúry,  výchovy  a vzdelávania,  telesnej  kultúry,  sociálnej  
pomoci  ,  zdravotnej  výchovy a v oblasti  ochrany životného prostredia v záujme budovania 
Nitry ako „Zdravého mesta “

Ciele programu:
1. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem   
    obyvateľov  o spolupodieľanie sa na veciach verejných. 
2. Umožniť realizáciu kvalitných projektov , ktoré spoluvytvárajú  charakter a atmosféru   
    mesta.

- Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému
   fondu                                                                                                                              440   
Finančné prostriedky sú navrhnuté na úhradu členských príspevkov Únie miest  a obcí SR, 
Regionálneho  vzdelávacieho  centra,  Združenia  hlavných  kontrolórov  SR,  Asociácie 
komunálnych  ekonómov  a právnikov,  Asociácie  zdravých  miest  Slovenska,  Asociácie 
prednostov SR

- Dotácie pre cieľovú oblasť
   rozvoj a ochrana duchovných hodnôt                                                           1 000
 Podpora     kultúry    v   súlade   s Všeobecným  záväzným nariadením mesta Nitry  č. 1/2001 
o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Nitry
                  
-  Dotácie  pre cieľovú oblasť telesná kultúra                                                      1 000
Podpora   športu  v súlade  s Všeobecným   záväzným   nariadením   mesta   Nitry   č.  1/2001 
o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Nitry

- Nitrianska komunitná nadácia -  transfer          400
- Piaristický kostol -  oprava  organu               300  
  dotácia na dokončovacie  práce pri rekonštrukcii organu

-  Sprístupnenie veľkomoravského valu na Nitrianskom hrade                                      3 000 
Podpora    cestovného   ruchu   a zatraktívnenie    mesta    na   základe   dohody   o  spolupráci 
s Biskupstvom v Nitre

-  Transfer pre Diecéznu charitu – Hospic       5 000
Vybudovaním hospicu sa Nitra zaradí medzi mestá s vysokou úrovňou poskytovaných 
sociálnych a zdravotníckych služieb na Slovensku.  Dotácia výrazným spôsobom  prispeje 
k pokračovaniu a dokončeniu  výstavby hospicu v Nitre a vytvoreniu zariadenia v Nitre, ktoré 
bude dôstojným miestom pre nevyliečiteľne chorých v záverečnom štádiu ich života. 
Myšlienka hospicu vychádza z úcty k človeku ako jedinečnej , neopakovateľnej bytosti. 

-  Diecézna charita – opatrovateľská služba                                                                   1 300

-  ADOS – opatrovateľská služba                                                                                   2 453 

-  ADOS – prepravná služba                                                                                               47
-  EFFETA – opatrovateľská služba                                                                                600

- Slovenská katolícka diakona –opatrovateľská  služba                                                  522
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Jednou z foriem sociálnych služieb ako špecializovaných činností na riešenie sociálnej núdze 
a hmotnej núdze  je opatrovateľská služba. Opatrovateľská služba je poskytovaná na základe 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby 
Mestom Nitra,  o  spôsobe  určenia  a  výške  úhrady  za  túto  opatrovateľskú  službu  v znení 
Dodatku  č.1.  Správou  zariadení  sociálnych  služieb.  V zmysle  uvedeného  Všeobecne 
záväzného nariadenia  Mesta  Nitry môže opatrovateľskú službu poskytovať aj  iný subjekt, 
ktorý  má  s mestom  uzatvorenú  zmluvu  o zabezpečovaní  opatrovateľskej  služby  pre 
obyvateľov mesta a ktorý má oprávnenie poskytovať opatrovateľskú službu.V zmysle prílohy 
č.  14  k zákonu  č.  195/1998  Z.Z.  o sociálnej  pomoci  v znení  neskorších  predpisov  je 
minimálna  výška  finančného  príspevku  poskytnutého  subjektu,  ktorý  poskytuje  sociálnu 
pomoc pre opatrovateľskú službu 100,- Sk/hodinu. 

- Transfer pre ZŠ Topoľová –opatrovateľky                                                                     180
Dofinancovanie  miezd  opatrovateliek  telesne  postihnutých  žiakov  navštevujúcich  ZŠ 
Topoľová ul.

- Dotácie pre cieľovú oblasť osveta,  výchova, vzdelávanie                                 500 
Podpora projektov v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry VZN č. 1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry

18.  PROGRAM    VEREJNÝ PORIADOK                          34 293 

Zámer programu:
Neustále zvyšovať bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta a zabezpečenie mestských úloh  
verejného  poriadku,  ochrany  životného  prostredia  v  obci  a  plnení  úloh  vyplývajúcich  zo 
všeobecne  záväzných  nariadení  obce,  z  uznesení  obecného  zastupiteľstva  a  z  rozhodnutí  
starostu obce

Ciele programu:
V súlade s ust. zák.SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov 
1. Zabezpečiť verejný poriadok v meste Nitra
2. Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia
3. Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred    
    poškodením stratou alebo zneužitím
4. Dbať na ochranu životného prostredia
5. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste
6. Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení Mestského      
    zastupiteľstva  a rozhodnutí primátora
7. Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej týmto zákonom

- mzdy                                                  19 613
Rozpočet miezd je zostavený v zmysle ustanovení zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme a zákona 553/2003 o odmeňovani niektorých zamestnancov  pri výkone 
práce vo verejnom záujme pre 75 zamestnancov

- poistné                                                   6 855
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Poistné do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

- príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie                                                         195
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie  podľa kolektívnej zmluvy

- cestovné náhrady tuzemské                                                        77
Cestovné výdavky na výcvik služobných psov na Jelenci,  zabezpečenie  nákupu materiálu, 
účasť na seminároch a školeniach k prevencii kriminality, činnosti v ZNOMPS.

- poštovné a telekomunikačné služby                                                      222
Poplatky  za  telefónne   hovory,  rádistanice,  pripojenie  ISDN,  koncesionárske  poplatky, 
poštovné.

- výpočtová technika                                                                         28
Nákup tlačiarne - prevencia kriminality,  okrsok Klokočina, nákup náhradných dielov PC a 
nosičov

- telekomunikačná technika                                                      35
Nákup kamery a fotoaparátov na zdokumentovanie a objasňovanie priestupkov.

- prevádzkové stroje, prístroje                                                            40
Nákup kopírky, nabíjačov akumulátorov.

- všeobecný materiál                                                    225
Nákup kanc.  potrieb,  papiera,  tlačív,  videokaziet,  tonerov a pások, čistiacich prostriedkov, 
materiál na údržbu budovy, pomôcky a krmivo pre chov a výcvik psov

- špeciálny materiál                                                                                                    120
Nákup výzbrojného materiálu v zmysle smernice a príslušných zákonov.

- knihy, časopisy, noviny                                                     50
Nákup zbierok zákonov, odbornej literatúry, novín.

- pracovné odevy                                                   800
Nákup rovnošiat a pracovného ošatenie v zmysle zákona o obecnej polícii a smernice.

- reprezentačné                                                                                 20
Pohostenie a občerstvenie návštev a počas pracovných stretnutí a porád. Občerstvenia hliadok 
počas výstav  konaných na výstavisku Agrokomplex.

- palivo, oleje, špeciálne kvapaliny                                                                            598
Nákup PHM, olejov, kvapalín do vozidiel pre činnosť motohliadok.

- servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov                                                     275 
Opravy a údržba vozidiel, nákup pneumatík, akumulátorov. 
Emisné kontroly a STK v zmysle platných predpisov. Servis a opravy bicyklov

- poistenie                                                  128
Zákonné a havarijné poistenie vozidiel mestskej polície.
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- prepravné                                                                                         3
Doprava stravy na Mestský úrad 

- Karty, známky, poplatky                                                     2
Nákup diaľnične známky, poplatok za parkovanie

- údržba výpočtovej techniky                                                    57
Údržba PC, zdrojov k PC, SW -  mzdový program a priestupky, rádiového  
prepojenia PC sietí.

- údržba telekomunikačnej techniky                                                  104
Opravy tel. prístrojov, a nákup novej telefónnej ústredne.
         
- údržba prevádzkových strojov,  zariadení                                                    26
Oprava kancelárskych  strojov, elektrospotrebičov

- údržba prevádzkových strojov, zariadení                                                                 40
Oprava hasiacich prístrojov,  vodovodov, kanalizácií, kotolne, vzduchotechniky

- údržba špeciálnych strojov, techniky, náradia                                                  141
Oprava a údržba kamerového systému, rádiostaníc, výzbrojného materiálu.

- údržba špeciálnych strojov, techniky, náradia                                                         13
Oprava a údržba zabezpečovacej signalizácie budovy

- údržba budov, priestorov, objektov                                                   20
Údržba budovy Mestskej polície a okrsku Klokočina

- údržba budov, priestorov, objektov                                                                        10
Údržba kotercov pre psov v areáli SPU Nitra 

- oprava pracovných odevov a obuvi                                                                       10
Oprava uniforiem.

- nájomné a prenájom                                                  62
Prenájom  priestorov  psincov,  strelnice,  stožiaru  pre  rádiový  vykrývač,  telovýchovných 
zariadení.

- kurzy, školenia, semináre                                               245
Poplatky za rekvalifikačné kurzy odbornej spôsobilosti,  poplatky za školenia a semináre

- konkurzy, súťaže                                                                                                   90
Výdavky na organizáciu súťaže o pohár Mestskej polície  pre základné školy, vianočný turnaj 
v  streľbe  zo  služobných  zbraní,  účastnícky  poplatok  na  športových  a  kynologických 
súťažiach, poplatok za výcvik sebeobrany.

- propagácia, inzercia                                                                                                21
Výdavky na metodický materiál k prevencii kriminality, inzerciu.

- všeobecné služby                                                  90
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Tlač tlačív,  preukazov,  viazanie  kníh,  čistenie  a pranie,  overenie spôsobilosti  k vydaniu a 
držbe ZP, renovácia pások a tonerov

- všeobecné služby                                                                                                    56
Poplatky za odvoz odpadov, revízie

- náhrady                                                 227
Poplatky za  lekárske prehliadky preventívne k vydaniu zbrojného  preukazu,  rehabilitačné 
pobyty v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy. 
Odmena občanom za spoluprácu s mestskou políciou.

- poplatky, odvody, dane                                                 153
Poplatky banke. Poplatky za trovy exekúcie pri vymáhaní pohľadávok za nezaplatené pokuty.

- naturálne mzdy                                                 196
Príspevok na čistenie rovnošiat a pitný režim v zmysle kolektívnej zmluvy.

- stravovanie                                                                                                            878
Príspevok na stravovanie v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy.

- poistné                                                116
Poistenie trvalých následkov úrazu a smrti pri výkone povolania, poistenie inventáru a cenín.

- prídel do sociálneho fondu                                                                                   252
Prídel do sociálneho fondu v zmysle zákona a platnej kolektívnej zmluvy

- kolkové známky                                                                                3
Poplatok za kolkové známky k vydaniu zbrojného preukazu

- odmeny na základe dohôd o vykonaní prác                                                 59
Odmena za zastupovanie upratovačky, aktualizáciu internetovej stránky,
odmena psychlológa, odmena za  práce pri údržbe budovy.

- transfery na členské príspevky                                                                               5
Členský príspevok združeniu náčelníkov obecných a mestských polícií. 

- nákup výpočtovej techniky                                                                                 183
Nákup výkonnejších PC schopných prepojenia s PC sieťou Mestského úradu a práce 
s programom mestskej polície CENTRÁLA.

- telekomunikačná technika                                                                                1 000
Rozšírenie kamerového systému mesta a prekládka doterajších rozvodov do zeme.

- osobný automobil                                              550
Nákup služobného automobilu z dôvodu obmeny vozového parku Mestskej polície.

-  osadenie bezpečnostného kamerového systému ul. Na Hôrke
 a monitorovacieho systému                 400
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19.  PROGRAM     PROJEKTY              8 000

Zámer Programu:
Kumulovať finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie spolufinancovania projektov 
financovaných z fondov EÚ

Ciele Programu:
1.  Poskytovať dostatok finančných prostriedkov pre zabezpečenie spolufinancovania   
     konkrétnych projektov financovaných z fondov EÚ počas roka
2.  Zjednodušiť administratívu spojenú so schvaľovaním finančných prostriedkov pre   
     zabezpečenie spolufinancovania projektov financovaných z fondov EÚ Mestským     
     zastupiteľstvom

-  Spolufinancovanie projektov                                   8 000

Finančné prostriedky budú slúžiť na spolufinancovanie  odsúhlasených projektov v r. 2006 na 
základe podaných žiadostí Mestom Nitra.

20.   PROGRAM ZAHRANIČNÉ VZŤAHY                           1 400

Zámer programu:
Rozvoj a upevňovanie partnerských vzťahov  Mesta Nitra a jej partnerskými mestami.
Koordinácia aktivít a projektov medzi subjektami pôsobiacimi v partnerských mestách.

Ciele programu :
1. Oficiálne návštevy.
2. Projekty a aktivity partnerských miest. 

Mesto Nitra má v súčasnosti deväť partnerských miest, s ktorými má podpísané platné 
dohody o vzájomnej spolupráci. 
Báčsky Petrovec, Srbsko a Čierna hora
České Budějovice, Česká republika
Gosford, Austrália
Kroměříž, Česká republika
Naperville, USA
Osijek, Chorvátsko
Spišská Nová Ves, Slovensko
Zielona Gora, Poľsko
Zoetermeer, Holandsko 

Na základe podpísaných zmlúv a dohovorov z rokovaní sa uskutočňujú vzájomné oficiálne 
návštevy predstaviteľov miest, rôzne projekty, recipročné výmeny v oblastiach cestovného 
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ruchu, školstva, kultúry, umenia, športu ako i výmeny skúseností v oblasti miestnych 
samospráv, ďalej aktivity subjektov pôsobiacich v rôznych oblastiach spoločenského života 
v Nitre a v jednotlivých partnerských mestách. 
Oficiálne návštevy predstaviteľov partnerských miest, na základe pozvania primátora mesta 
Nitry, zahŕňajú návštevy počas reprezentačného plesu mesta Nitra, mestských osláv Nitra, 
milá Nitra a tohto roku plánovaných Dní českej kultúry v Nitre. 
Oficiálne návštevy predstaviteľov Mesta Nitry v partnerských mestách sa uskutočňujú na 
základe oficiálnych pozvaní z partnerských miest nasledovne: 
Báčsky Petrovec – august 
České Budějovice – február 
Kroměříž – jún
Naperville – október
Osijek – december
Spišská Nová Ves – júl
Zielona Gora – september
Zoetermeer - v tomto roku sa oficiálna návšteva neplánuje
Gosford – predpokladá sa pozvanie, nakoľko už 2 krát bolo pozvanie neakceptované. 

- Projekty, recipročné výmeny v oblastiach cestovného ruchu, školstva, kultúry, umenia, 
športu ako i výmeny skúseností v oblasti miestnych samospráv, ďalej aktivity subjektov 
pôsobiacich v rôznych oblastiach spoločenského života v Nitre a v jednotlivých partnerských 
mestách.                           390 

- Oficiálne návštevy predstaviteľov Mesta Nitry v  partnerských mestách.    270 

-  Oficiálne návštevy predstaviteľov partnerských miest v Nitre.               490 

-  Ostatné neplánované aktivity so zahraničnou účasťou partnerských miest, ktoré vzniknú   
    v priebehu roka, nepredvídané pozvania zo zahraničia a zahraničné návštevy v meste 
    Nitra.               100 

- Zahraničné cestovné výdavky predstavujú výdavky na zahraničné služobné cesty v rámci   
   oficiálnych pozvaní, účasť na  seminároch a výstavách, návštevy partnerských miest.

              150 

21. PROGRAM PROPAGÁCIA A INFORMAČNÝ SYSTÉM,    
      CESTOVNÝ RUCH                                                             6 087

Zámer programu:
 Vytváranie dobrého imidžu Mesta Nitry doma i v zahraničí.
Informovanosť občanov a návštevníkov mesta o dianí, aktivitách realizovaných na území  
mesta a regiónu a o všetkých subjektoch pôsobiacich na území mesta.
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Zabezpečovanie stratégie a rozvoja cestovného ruchu za Mesto Nitra.
Podpora domáceho aktívneho cestovného ruchu. 
Vytváranie partnerstva všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti cestového ruchu na území     
 mesta a regiónu, Slovenska.
Vytváranie atraktívnej cestovnej destinácie v rámci Slovenska
Podpora malého a stredného podnikania v oblasti cestovného ruchu.

Ciele programu :
1. Informačné tabule, verejné plochy, inzercia.
2. Výstavy, propagačné a informačné materiály v rôznych jazykových mutáciách.
3. Publikácie, Kultúrno-spoločenský mesačník Nitra.
4. Web stránky mesta.
5. Programy pre touroperátorov, novinárov a masmédia.
6. Strategické marketingové plány.
7. Semináre, pracovné stretnutia.
8. Informačné materiály.
9. Atraktivity.

- Výroba CD o Nitre   500 

-  Prezentačná knižná publikácia starých pohľadníc               400 
 
- Výroba a dotlač informačných letákov, vizitiek, ponukových listov, prospektov,
   skladačiek   445

- Výroba drobných darčekových predmetov               275 

- Nákup a údržba informačných  tabúľ   210

-  Účasť na výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí   105  

-  Zabezpečovanie sprievodcovskej činnosti pre novinárov, touroperátorov, 
    oficiálne návštevy   mesta, investorov                                                                40  

-  Príprava, tlač a distribúcia Kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra.              527 

-   Napĺňanie, spracovanie a aktualizácia externého a interného informačného 
    systému.                                                              350

- Prenosný panel na výstavy   140

- Členské poplatky NISYS združeniam cestovného ruchu.                           20

- Reprezentačné pre NISYS, ktoré predstavuje občerstvenie a pohostenie 
   oficiálnych návštev, novinárov, odbornej verejnosti z oblasti cestovného  ruchu   50  

- Kalendár podujatí 2006  120  
   Každoročne vydávaný prehľad kultúrnych, športových , vzdelávacích a
   výstavných podujatí s kontaktmi usporiadateľov.
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- Bronzové tabule na označenie KP  200 

- Bronzové tabule osobnostiam, po ktorých sú pomenované nitr. ulice  200 
Budovanie informačného systému v súlade s koncepciou rozvoja mesta.
Po  tom  ako  „prehovorili  “   významné  nitrianske  kultúrne  pamiatky  vďaka  bronzovým 
tabuliam s krátkou históriou každej pamiatky,   začalo Mesto Nitra realizovať ďalšiu etapu 
projektu  „  živá  história  v bronze“,  a tou  je  osádzanie  pamätných  tabúľ  osobnostiam,  po 
ktorých  sú  pomenované  nitrianske  ulice  a námestia.  Autorom  textov  tabúľ  kultúrnych 
pamiatok  je  Mgr  Anton  Števko,  texty  tabúľ  významných  osobností  zostavil  Mgr.  Anton 
Pažitný, ich výtvarná podoba je dielom akad. mal. Mariána Žilíka.

- Projekt Zdravé mesto          150 
Projekt Zdravé mesto v roku 2006 vstupuje do svojej desaťročnej existencie. Svojimi 
aktivitami sa snaží o zlepšenie podmienok života obyvateľov mesta Nitry s cieľom prispieť 
k zlepšeniu ich zdravia a stavu životného prostredia. V roku 2006 organizátori predpokladajú 
okrem podujatí „Deň bez môjho auta“, „Stop fajčeniu“, celoslovenskej kampane „Na kolesách 
proti rakovine“, „Deň narcisov“, „Deň osteroporózy“, „Úcta k starším“, zapojenia sa do 
celoslovenskej súťaže „Oskar bez bariér“ aj otvorenie „Poradne zdravia“. 

- Tlač tretieho novelizovaného vydania brožúry „Na problémy nie ste sami“               150
Brožúrka zameraná na sociálnu oblasť, služby pre dôchodcov, matky s deťmi, ľudí v hmotnej 
núdzi, deti, mládež a rómske komunity. Na základe pozitívnych reakcií čitateľov brožúrky 
oddelenie pripravuje tretie vydanie z dôvodu, že od vydania predchádzajúcich dvoch vydaní 
brožúrky došlo k podstatným zmenám. Adresy mnohých organizácií sú už neaktuálne, mnohé 
organizácie zanikli a naopak mnohé začali svoju činnosť v sociálnej oblasti v roku 2005.

- Výdavky na propagáciu CVČ na Hôrke        120 
Výdavky sa navrhujú na výtvarné riešenie a tlač rôznych druhov plagátov, propagačných 
materiálov, výzdoby priestorov z rôznych druhov materiálov.

- Posedenie s občanmi       160 
Výdavky, ktoré vznikajú  pri uskutočňovaní verejných zhromaždení občanov jednotlivých 
VMČ na občerstvenie, pri posedeniach s občanmi, pri jubilejných príležitostiach 
a koncoročnej rozlúčke s kalendárnym rokom.

- Reprezentačné výdavky primátor a MsÚ      625 
Výdavky sú určené na zakúpenie občerstvenia pri rôznych návštevách primátora, ako aj 
výdavky spojené s ich ubytovaním. Tak isto sú tu zohľadnené výdavky vedúcich pracovníkov 
MsÚ, ktoré sú spojené  so zasadnutiami komisií MsZ a ďalšími pracovnými aktivitami.

- Propagácia, reklama a inzercia   1 300 
Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie propagačného materiálu a rôznych darčekových 
predmetov, na vydanie publikácií o Nitre na reprezentáciu mesta Nitry, na výdavky spojené 
s vedením KRONIKY MESTA, na priebežné zabezpečovanie šotov v budove MsÚ 
a informačných tabúľ, na financovanie inzerátov pre všetky oddelenia MsÚ počas roka. 
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22. PROGRAM  ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY     
      A ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA      910

Zámer programu:
Zabezpečiť  územnoplánovacie  podklady  a územnoplánovaciu  dokumentáciu  pre  riadenie 
územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu 
trvalo udržateľného rozvoja 

Ciele programu:
1. Obstaranie územnoplánovacích podkladov (urbanistická   štúdia, územ ý generel  územná 
    prognóza) ako  nástroja urbanistickej tvorby   na   overenie   alebo  prehĺbenie  základnej  
    urbanistickej koncepcie riešenia pre územný plán, riešenie čiastkových problémov v území,  
    riešenie   územného rozvoja  jednotlivých  funkčných  zložiek osídlenia,  riešenie  možnosti  
    dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
2. Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie (územný plán mesta, územný plán zóny,  
zmeny    
     a   doplnky   územnoplánovacej    dokumentácie),    ktorá    komplexne    rieši  
priestorové     
    usporiadanie   a  funkčné   využívanie   územia,  zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce  
   priestorového usporiadania a funkčného využívania  územia. 

- Mapové podklady a meračské práce                                                          100 
Zabezpečenie   mapových  podkladov   a meračských  prác   pre  účely   vypracovania 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. 

- ÚPN CMZ Nitra – čistopis                                                                                             100 
Zabezpečenie  vypracovania čistopisu územného plánu centrálnej  mestskej  zóny v Nitre po 
schválení  návrhu  územnoplánovacej  dokumentácie  podľa  zákona  č.  50/1976  o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).  

- ÚPN Z Kynek Šúdol  lokalita č. 1 – čistopis                                                           100 
Zabezpečenie  vypracovania čistopisu územného plánu centrálnej  mestskej  zóny v Nitre po 
schválení  návrhu  územnoplánovacej  dokumentácie  podľa  zákona  č.  50/1976  o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).  

-  ÚPN Z  Kynek  Šúdol – návrh lokalita č. 2                                                        435 
V zmysle  schváleného  zadania  pre  územný  plán  zóny Kynek-Šúdol  obstaranie  návrhu 
územnoplánovacej  dokumentácie  zóny  územia  mestskej  časti  Kynek  o rozlohe  114,2  ha 
určeného územným plánom mesta na zastavanie. 

- ÚPN Z Párovské Háje – návrh                                                                               175 
Obstaranie  územnoplánovacej  dokumentácie  zóny  územia  mestskej  časti  Párovské  Háje 
o rozlohe 39 ha určeného územným plánom mesta na zastavanie.
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23.  PROGRAM    DLHOVÁ SLUŽBA                                   54 000 

Zámer programu:
Udržať únosnú úverovú zaťaženosť mesta.

Cieľ programu:
Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov v zmysle úverových zmlúv.

23.1.  Splátky istiny z dlhodobých bankových úverov                              46 000

23.2.  Splátky úrokov z úverov                                                                      8 000

Splátky úverov a úrokov sú rozpočtované na základe uzatvorených úverových zmlúv prijatých 
úverov, ktoré mesto prijalo v minulých rokoch na financovanie investičných akcií mesta , na 
nákup Detskej nemocnice a na dostavbu čistiarne odpadových vôd. 
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	            v programovej štruktúre
	I.  P R Í J M Y    ( v tis. Sk)			          960 120
	1.   Daňové  príjmy                                                                  658 400
	Daň z príjmu fyzických osôb                                                          430 000
	Daň z nehnuteľností                                                                       146 000
	Príjmy z vlastníctva                                                                         52 886
	Administratívne poplatky                                                                14 454
	Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb          2 000
	Ďalšie administratívne a iné poplatky                                                     65
	Ostatné príjmy                                                                                       1 300



	II.   V Ý D A V K Y    (v tis. Sk)		            960 120
	1.  PROGRAM    DOPRAVA				      	             70 242
	1.1.  Štúdie a projektové dokumentácie				       1 337
	1.2.   Štandartná údržba				    		              7 089
	1.3.    Opravy komunikácií					               19 460
	1.4.   Rekonštrukcie komunikácií			                                 15 461

	1.5.    Nová výstavba		                     				  26 895
	2.  PROGRAM    ŽIVOTNÉ PROSTREDIE                               22 405

	2.1.    Verejná zeleň                    		
	Vodné hospodárstvo     
	Zvieratá 
	Realizácie             		
	2.5.  Deratizácia
	PROGRAM   
	MALÁ ARCHITEKTÚRA A MOBILIÁR                                 3 870



	4. PROGRAM  ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		87 000
	9.  PROGRAM   SOCIÁLNA  STAROSTLIVOSŤ                20 747
	 Spolupráca mesta Nitry pri poskytovaní jednorazových vecných dávok s ďalšími neziskovými organizáciami, ktoré majú v tejto oblasti mnohoročné skúsenosti, zabezpečí vyššiu kvalitu poskytovania sociálnej pomoci a rozšírenie možností pomoci tým občanom Mesta Nitry, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.
	10. PROGRAM  ŠKOLSTVO  A VZDELÁVANIE            314 320 


	10.1.Financovanie originálnych a prenesených  kompetencií v školstve 
	-  Prenesené kompetencie                                                                                      170 000
	- Originálne kompetencie                                                                                        50 860
	- Správa materských škôl                                                                                        91 000
	Beethovenova                   43
	10.2.  Podpora vzdelávacích programov
	- Školské vzdelávacie stredisko                                                                                     140
	Zakúpenie kníh pre nastupujúcich žiakov do prvého ročníka 
	- Deň učiteľov                                                                                                                  80
	11.  PROGRAM    MLÁDEŽ  A   ŠPORT                        10 240
	11.1. Športové aktivity 
	- Šport pre všetkých					                                                   200


	-  Športový deň nitr. škôl					                                            130
	-  Nitrianska školská liga				                                                        200
	- Športové podujatia		           		                                                                      90
	12.  PROGRAM     KULTÚRA		                               10 215
	-  Kalendárne obyčaje							                                  780 
	- MDD										                        80 
	Zábavné popoludnie venované deťom pripravené v spolupráci s CVČ Domino v   Mestskom  parku  na Sihoti. 								
	  

	- Musica sacra							                                             450 
	-Tlmočnícka prekladateľská činnosť                                                                                   20                                   
	12. 3. Vedenie Kroniky mesta Nitry	
				
	13.  PROGRAM   
	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ  SYSTÉM                  7 005                                                                     
	-  poštové a telekomunikačné služby 	                                                       3 500
	-  telekomunikačná technika	                                                                                             80
	-   výpočtová technika	                                                                                        1 515
	-   údržba výpočtovej techniky	                                                                              460
	-   softvér a licencie                                                                                                          400
	-  geografický informačný systém	                                                                               890
	-    nákup prístrojov                                                                                                          160
	16 .   PROGRAM     SPRÁVA    ÚRADU    A    PREVÁDZKA 
		BUDOV							                    28 722

	18.  PROGRAM    VEREJNÝ PORIADOK                          34 293 
	22. PROGRAM  ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY     
	      A ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA 	     910					



	   priestorového usporiadania a funkčného využívania  územia. 
	- Mapové podklady a meračské práce		                                                         100 
	- ÚPN CMZ Nitra – čistopis 	                                                                                            100 
	- ÚPN Z Kynek Šúdol  lokalita č. 1 – čistopis   	                                                        100 
	-  ÚPN Z  Kynek  Šúdol – návrh lokalita č. 2 	                                                       435 
	- ÚPN Z Párovské Háje – návrh 	                                                                              175 

	23.2.  Splátky úrokov z úverov                                                                      8 000

