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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 6 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 6 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov 
u k l a d á 
vedúcej odboru majetku MsÚ v Nitre  
zabezpečiť:  
 
- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 6 

k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov na úradnej tabuli mesta Nitra 
 
 
        T: do 10 dní 
        K: referát organizačný 
 
 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č. 6 

k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov na webovom sídle mesta Nitra 
   

            
        

T: do 30 dní 
K: referát organizačný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 
Dodatku č. 6 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov 

 
Návrh Dodatku č. 6 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov je 

vypracovaný z dôvodu doplnenia 2 položiek vstupného do mestského kúpeľa na základe 
požiadaviek zákazníkov kúpeľa. Zároveň sa zosúlaďujú permanentné vstupy na tenisové kurty 
s jednorazovými vstupmi.  
  
K bodu 1.:  
Doplnenie vstupného vyplynulo z požiadaviek zákazníkov mestského kúpeľa.  
 
K bodu 2.: 
Ide o formálnu úpravu označenia položiek v tabuľke prílohy č. 3 v bode 1. v nadväznosti na 
doplnenie vstupného v bode 1. tohto dodatku.  
 
K bodu 3.: 
Touto zmenou sa mení výška ceny permanentných vstupov, nakoľko hodinová sadzba pri 
rovnakých podmienkach je 20,- € (položka č. 53., pôvodne položka č. 51.), takže pri 10-tich 
vstupoch s uplatnením zľavy 10 % predstavuje permanentné vstupné sumu vo výške 180,- €.  
 
K bodu 4.: 
Touto zmenou sa zosúlaďuje veková hranica mládeže pri permanentných vstupoch (položka 
č. 72., pôvodne položka č. 70.) s vekovou hranicou pri hodinovej sadzbe vstupného v 
položkách č. 46. a č. 52., pôvodné položky č. 44. a č. 52.).  
  

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
na prerokovanie návrh Dodatku č. 6 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov tak, 
ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 

 

 

 

 

 

 



Dodatok č. 6 

k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Nitre (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) v súlade s § 11 
ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a na základe § 5 ods. 2 pís. ii) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra 
v znení neskorších dodatkov schválilo tento Cenník mesta Nitra v zmysle dodatku č. 1, 2, 3, 4, 
5 a 6.  
 
 Cenník mesta Nitra v znení neskorších dodatkov sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V Prílohe č. 3 Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov 

v bode 1. Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov sa 
v tabuľke za pôvodnú položku č. 7. vkladajú nové položky, a to:  
 

8. Vstupné – rodinný vstup (2 dospelí + 2 deti do 15 rokov) 13,00 

9. Vstupné – rodinný vstup (2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov) 12,00 

 
2. V Prílohe č. 3 Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov 

v bode 1. Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov sa 
v tabuľke pôvodné položky č. 8. – 75. označujú ako položky č. 10. – 77. 

 
3. V Prílohe č. 3 Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov 

v bode 1. Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov v tabuľke 
pri položke č. 71. (pôvodná položka č. 69.) sa pôvodné znenie „150,00“ nahrádza novým 
znením „180,00“. 

 
4. V Prílohe č. 3 Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov 

v bode 1. Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov v tabuľke 
pri položke č. 72. (pôvodná položka č. 70.) sa pôvodné znenie „deti do 15 rokov“ 
nahrádza novým znením „deti do 18 rokov“. 

 
 

Na vydaní Dodatku č. 6 k Cenníku mesta Nitra v znení  neskorších dodatkov sa Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 02.02.2023 uznesením č. ............/2023-MZ a tento 
dodatok nadobúda účinnosť dňa 06.02.2023. 
 

 
 
 
 
  Marek Hattas                      Mgr. Martin Horák 
      primátor                               prednosta 

            Mesta Nitra               Mestského úradu v Nitre  


