
          mat.č.1433/2022 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 508/2022-MZ zo dňa  20.12.2022 

 
 
K bodu 3: Predložiť na zasadnutie MZ informáciu o predpokladaných výdavkoch v rozpočte 
mesta na rok 2023 na služby, opravy a údržbu majetku mesta v správe spoločnosti Službyt 
Nitra, s. r. o. vrátane predpokladaných nákladov energie, spolu s návrhom na ich 
dofinancovanie 
 
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa   2.2.2023 
 
 

I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
u k l a d á   
2. prednostovi mestského úradu  
predložiť na zasadnutie MZ správu  o stave zamestnanosti na MsÚ 
            
                                                                                                 T: 02/2023 
           K: MZ  
           

II. 
Plnenie: 
 
Podľa platnej Organizačnej štruktúry Mesto Nitra-Mestský úrad v Nitre v znení dodatkov 
Organizačného poriadku č. 1-27 eviduje  k 01.01.2023 celkom 408 zamestnancov. Z tohto 
počtu  eviduje  MsÚ 312 zamestnancov  a SMS 96 zamestnancov. 
K 01.01.2023  evidujeme pre MsÚ v počte  55 voľných pracovných miest a pre SMS v počte 
15 voľných pracovných miest. Jedná sa o nasledovné pracovné pozície :  
 
Kancelária primátora Referent pre zahraničné vzťahy a spoluprácu  
Sprostredkovateľský orgán 
pre IROP Vedúci manažér SO 

Manažér SO pre posudzovanie proj. zámerov , 
informovania a komunikácie 
Manažér SO pre posudzovanie proj. zámerov  
(Prac.miesto voľné počas dlhodobej PN) 

KCN Programový riaditeľ  
Koordinátor programov   
 Správca techniky   
 Správca techniky   
Správca budovy   
Správca budovy   
 Finančný riaditeľ  
 Účtovník  

Manažér pre monitorovanie, informovanosť 
a komunikáciu 



Manažér pre programy KC 
Koordinátor programov   
Koordinátor programov   

 
ÚHA Referent urbanizmu a architektúry 
Kancelária prednostu Ambasádok  pre komunitnú prácu v Nitre 

Vodič 
Vodič 
Upratovačka (zverejnená výzva, uzatvorenie prihlášok 

19.01.2023) 

TIC Nitrra Referent pre prevádzku (prac. miesto voľné počas zast. MD)      
OPaSR Referent-projektový manažér 

Referent pre strategické činnosti (prac. miesto voľné počas 

zast. MD)       
Referent pre transparentné fungovanie mesta 
Referent pre dátovú politiku 

Odbor komunikácie a 
propragácie Vedúci odboru 
Odbor služieb úradu Referent pre agendu IOM 

Referent-právnik (nástup po RD 17.01.23) 

 

OEaR 
Referent pre rozpočet -špecialista pre programový 
rozpočet 

  
Odbor majetku Referent právnik (uzatvorenie PP od 01.02.2023) 

Referent pre evidenciu majetku 
Prevádzkový pracovník – stráženie – tržnica  

Odbor dopravy Odborný referent - dopravný inžinier 
Referent pre spisovú agendu 
Referent dopravný inžinier 

Odbor ŽP 
Referent pre výrub a výsadbu zelene (uzatvorenie PP od 

16.01.2023) 
Odbor kultúry Referent pre kultúru (Výberové konanie 18.01.2023) 

Referent pre kultúru 
OŠMaŠ Referent kontroly stravovania 

Referent  mentor 50% 
Referent koordinátor práce s mládežou 

Referent pre prácu s ohrozenými a znevýhodnenými 
skupinami mládeže 

OSS 
Referent sociálneho bývania (prac.miesto voľné počas zast. 

RD) 
Referent - terénny sociálny pracovník 
Sociálny pracovník 
Strážnik 
Upratovačka  50 % PÚ 



Člen MOPS 
Člen MOPS 
Člen MOPS 
Člen MOPS 

OIVaR Referent pre prípravu stavieb 

OSP 
Referent pre stavebné konania (prac.miesto voľné počas 

zast. MD) 
VO Referent pre verejné obstarávanie 

SMS Vedúci Strediska mestských služieb                                                                               
Referent pre vyjadrovanie sa k zvláštnemu  užívaniu 
MC                                           

Referent pre spisovú agendu strediska ( prac. miesto 

voľné počas zast. RD)       

Referent pre verejné priestranstvá a aktivačné práce  
( prac. miesto voľné počas zast. RD)         

Skupinár                                                                                                 
Referát správy a opráv MC 

Vodiči  (2)                                                                                                                             
Referát čistenia a údržby MC 

Vodič                                                                                                                                     
Referát správy a údržby verejnej zelene  

Vodič                                                                                     

Referát správy a údržby mestského mobiliáru 

a obslužných činností 

Údržbári (3)                                                                                                                             

Referát správy, prevádzky a údržby pohrebísk a 

cintorínov 

Strážnici (3)                                                                                                                              

Z jednotlivých  projektov, ktoré má Mesto Nitra uzatvorené  máme alebo budeme mať 
v plnej výške hradené pracovné miesta v Sprostredkovateľskom orgáne pre IROP v počte 1 

pracovného miesta, v KCN v počte 22 pracovných miest,  v OŠMaŠ v počte  11 pracovných 
miest a v  OSS 5 pracovných miest , celkovo je to  39 pracovných miest. 

Čiastočne   hradené pracovné miesta sú v OPaSR v počte 2 pracovných miest.   
 
Uznesenie je splnené. 
 
Spracovala: 
Katarína Koprdová, odborný referent pre ľudské zdroje 
 
 
 

................................................................... 
                          Mgr. Martin Horák 
                                                    prednosta  
                     Mestského úradu v Nitre V Nitre 
V Nitre dňa  12.1.2023 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 508/2022-MZ zo dňa  20.12.2022 

 

 

 

K bodu 3: Predložiť na zasadnutie MZ informáciu o predpokladaných výdavkoch v rozpočte 

mesta na rok 2023 na služby, opravy a údržbu majetku mesta v správe spoločnosti Službyt 

Nitra, s. r. o. vrátane predpokladaných nákladov energie, spolu s návrhom na ich 

dofinancovanie 

 

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa   2.2.2023 

 

 

I. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

u k l a d á   

prednostovi mestského úradu  

predložiť informáciu o predpokladaných výdavkoch v rozpočte mesta na rok 2023 na služby, 

opravy a údržbu majetku mesta v správe spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. vrátane 

predpokladaných nákladov energie, spolu s návrhom na ich dofinancovanie 

            

                                                                                                 T: 02/2023 

           K: MZ  

           

II. 

 

 

Plnenie: 

 

Výdavky schváleného rozpočtu  mesta Nitra na r.2023  na služby, opravy a údržbu majetku 

mesta v správe spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. vrátane pôvodne schválených 

predpokladaných nákladov energie, sú uvedené v prílohe tohto materiálu. 

Dofinancovanie a upresnenie výdavkov na energie bude zapracované do rozpočtu mesta 

v zmysle odhadovaných ročných nákladov spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. vyplývajúcich 

z materiálov zo dňa 2.12.2022 na februárovom zasadnutí MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozpočet mesta Nitry na rok 2023  
Výdavky 

Kód Názov Schválený 

(v eurách) 

3 251 360 odbor majetku OM 

3 251 360 01.3 Všeobecné služby 

1 543 500   632 Energie, voda a komunikácie 

1 433 500   632001 Energie 

601 400  Elektrická energia  - šport.zariadenia v správe 

Službytu 

692 100  Elektrická energia  - HK Nitra - šport.zariadenia v 

správe Službytu 

50 000  Nebytové priestory - elektrická energia -  objekty v 

správe Službytu 

40 000  Nebytové priestory - tepelná energia  - objekty v 

správe Službytu 

40 000  Nebytové priestory - plyn -  objekty v správe Službytu 

10 000  Polikliniky - tepelná energia -   objekty v správe 

Službyt 

110 000   632002 Vodné, stočné 

90 000  Vodné, stočné za šport.zariadenia v správe Službytu 

20 000  Nebytové priestory- vodné objekt. v správe Službyt 

641 160   635 Rutinná a štandardná údržba 

98 220   635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia 

16 690  Oprava zariadení v šport. a rekreačných 

zariadeniach v správe Službytu 

50 000  Nebytové priestory - údržba objekt.v správe Službyt 

31 530  Komunálne byty - údržba objekt.v správe Službyt 

542 940   635006 Budov, objektov alebo ich častí 

20 750  Byt. dom Olympia- údržba  objekt.v správe Službyt 

50 000  Opravy a údržby - športoviská v správe Službytu 

49 210  Dvorčanská 63 - údržba objekt.v správe Službyt 

52 700  Polikliniky- údržba objekt.v správe Službyt 

83 430  Nebytové priestory - údržba objekt.v správe Službyt 

165 400  S podporou ŠFRB - objekty v správe Službyt 

91 000  Komunálne byty - údržba objekt.v správe Službyt 

30 450  Krčméryho - Údržba objekt.v správe Službyt 

536 700   637 Služby 

536 700   637004 Všeobecné služby 

60 490  Odmena za výkon správy športovísk v správe 

Službytu 

66 210  Služby v športových a rekreačných činnostiach 

245 000  Nebytové priestory - odmena komisionára - obj. v 

správe Službyt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie je splnené. 

 

    

 

Spracoval: 

Ivan Daniš 

vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu 

 

 

 

 

 

 

................................................................... 

                          Mgr. Martin Horák 

                                                    prednosta  

                     Mestského úradu v Nitre  

 

 

V Nitre dňa  12.1.2023 

 

 

Kód Názov Schválený 

(v eurách) 

165 000  Komunálne byty - odmena mandatára - obj. v správe 

Službyt 

530 000   644 Transfery nefinančným subjektom 

530 000   644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo 

vyšším územným celkom 

530 000  Transfer z rozpočtu mesta - Službyt 

SPOLU 3 251 360 





1433/2022 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 508-MZ zo dňa 20.12.2022 

 

K bodu:   Diskusia 

 

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 02.02.2023 

I. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

u k l a d á 

prednostovi mestského úradu 

predložiť na zasadnutie MZ informácie o stave rozpracovanosti parkovacej politiky mesta 

vrátane doteraz vynaložených nákladov a objednaných výkonov a dodávok a návrhu na zmenu 

ceny parkovného. 

                                                                           T:  02/2023 

                                                                              K: MZ  

Plnenie: 

 Stav a rozpracovanosť „parkovacej politiky“ je priebežne sledovaná a plní sa v rámci 

materiálu č. 1599/2018, ktorý je pravidelne predkladaný na zasadnutia Mestskej rady. 

Odbor dopravy neuvažoval so zmenou cien parkovného. Na zvýšenie tržieb z príjmu 

parkovného je potrebné zvýšiť platobnú disciplínu vodičov. Tú je možno dosiahnuť zvýšenou 

kontrolou zo strany príslušníkov Mestskej polície a v súčinnosti aj s nákupom modernej 

automatizovanej technológie (vozidlo s kamerami) a využívaním inštitútu objektívnej 

zodpovednosti. Pokiaľ sa dnes v Nitre pohybuje platobná disciplína na úrovni cca 60%, tak po 

skúsenostiach z iných slovenských miest, ktoré už takéto vozidlá využívajú, sa táto disciplína 

zvýšila na úroveň cca 90%. To by pri úrovni príjmov mesta Nitra za parkovné z roku 2022 

znamenalo ročný nárast výberu parkovného približne + 417 000 €/rok. V prípade, že by došlo 

k zvýšeniu cien parkovného bez zásadnej zmeny v kontrole, nepredpokladá sa navýšenie 

príjmov z parkovného, ale zníženie platobnej disciplíny vodičov, čo by mohlo mať za následok 

aj možný pokles príjmov. 

Doteraz vynaložené náklady, objednané výkony a dodávky: 

1. PD parkovacia politika – geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, 

obj.č. 20220413: 2 700 € 

2. Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I.etapa, 

č.zml. 1401/2022/OD = 18 360 € s DPH 

3. Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. 

etapa, č.zml. 1391/2022/OD: 16 888 € s DPH 

4. PD návrh dopravného značenia Staré Mesto: 5390 € 

 

Uznesenie je splnené. 

 

Spracoval: 
Ing. Ivan Janček  

referent pre mobilitu a MHD 

              _________________________ 

         Mgr. Martin Horák 

        prednosta Mestského úradu v Nitre 

V Nitre, dňa 17.01.2023                            


