
 

MESTO NITRA 
 

Materiál na mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
Predkladateľ: 

 
Marek Hattas, primátor Mesta Nitra 
 

 
Číslo materiálu: 
 

 
1425/2022 

Názov materiálu: 

 
Návrh Dodatku č. 4 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších 
dodatkov 
 

Spracovateľ: 

Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku 
Mgr. Dagmar Bojdová, vedúca odboru kultúry 
PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže 
a športu 
Ing. Pavol Bielik, riaditeľ spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. 
Ing. Miloš Dovičovič, Službyt Nitra, s.r.o. 
správcovia športovísk 

 
Napísala: 
 

 
Mgr. Diana Lichardusová, referent majetkovoprávneho 
usporiadania 
 

Prizvať: 
 

 
Dátum rokovania MZ: 
 

20.12.2022 

 
Dátum vyhotovenia: 
 

 
15.12.2022 

 
 
Návrh na uznesenie: 

 
„na osobitnej strane“ 

 
 
Podpis predkladateľa: 

 

 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 4 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 4 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. 4 

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. 4 

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

            
        

T: do 30 dní 
K: referát organizačný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 
Dodatku č. 4 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov 

 
Návrh Dodatku č. 4 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov je 

vypracovaný v spolupráci Odboru majetku, Odboru kultúry, Odboru školstva, mládeže 
a športu a spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. a pozostáva z úpravy výšky jednotlivých sadzieb 
nájomného za užívanie nebytových priestorov v majetku mesta a úpravy výšky sadzieb úhrad 
za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov, nakoľko nutnosť úpravy vyplýva zo 
súčasnej situácie na trhu s energiami a vysokým nárastom ich cien. Zároveň sa upravuje výška 
jednorazovej odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena v súvislosti s uložením alebo 
existenciou siete na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra a dopĺňajú sa ustanovenia 
o poskytnutí jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena z dôvodu prijatia zákona 
č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
  
K bodu 1.:  
Doplnenie ustanovenia vyplynulo z praktických skúseností. 
 
K bodu 2.: 
Ide o formálnu úpravu označenia bodov v prílohe č. 1.  
 
K bodu 3.: 
Touto zmenou sa mení výška sadzby obvyklého nájomného za užívanie učební a priestorov 
telocviční ZŠ, MŠ, v CVČ a v ZUŠ, dopĺňa sa prenájom pre nekomerčné účely, čo vyplynulo 
z praktických skúseností a upresňuje sa sadzba nájomného za každú ďalšiu začatú časovú 
jednotku.   
 
K bodu 4.: 
Zmena sadzby nájomného pre nebytový priestor č. 255a súvisí s vykonaným technickým 
zhodnotením priestoru (výmena okien, radiátorov, zavedenie prívodu vody a odtoku). 
  
K bodu 5.:  
Touto zmenou sa mení výška sadzby obvyklého nájomného za užívanie nebytového priestoru 
v kultúrnom zariadení v spojitosti s nárastom cien energií. 
Synagóga: V cene je aj poskytnutie dostupného materiálno-technického zabezpečenia (napr. 
2x reproduktor, mikrofóny, 10x stôl, 220x stolička, osvetlenie, vešiaky) a služieb 
(prevádzkar). 
Amfiteáter: Dopĺňa sa sadzba za prípravu podujatia a upratovanie po podujatí. Pri realizácii 
podujatia je v sadzbe nájomného zahrnutý personál na toaletách (upratovačka), hygienické 
potreby (toaletný papier, mydlo, utierky na ruky, čistiace prostriedky) a odvoz odpadu po 
podujatí (resp. 10ks 1100l nádob na podujatie). 
KC, KD, KSC: Úprava sadzby zohľadňuje aj zvýšenie ceny práce (upratovačky). Prestoj pri 
prenájme je poplatok z dôvodu blokovania sály KZ pri viacdňovom podujatí (napr. jeden deň 
príprava, druhý deň realizácia). 
Navrhnuté spoplatnenie materiálno-technického zabezpečenia podujatia je z dôvodu 
opotrebovania vybavenia, prípadných opráv vybavenia či dokúpenia vybavenia. 
 
K bodu 6.:  
Ide o zmenu v prenájme pozemkov vo vlastníctve mesta Nitra za účelom zriadenia záhrady 
bez ohľadu na veľkosť prenajatej výmery. 
 



K bodu 7.: 
Ide o formálnu úpravu označenia druhov nájmu v prílohe č. 2.  
 
K bodu 8.: 
Touto zmenou sa menia sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov. 
 
K bodu 9.: 
Touto zmenou sa mení výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena v súvislosti 
s uložením alebo existenciou siete na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra. 
 
K bodu 10.: 
Touto zmenou sa pôvodné slovné spojenie „elektroenergetické zariadenie“ nahrádza novým 
slovným spojením „inžinierska sieť“, nakoľko Mesto Nitra zriaďuje vecné bremená za 
jednorazovú odplatu na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v prospech vlastníkov 
a správcov všetkých inžinierskych sietí, nielen elektroenergetických zariadení.  
 
K bodu 11.: 
Touto zmenou sa mení výška jednorazovej odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena 
v súvislosti s uložením alebo existenciou siete na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra. 
 
K bodu 12.: 
K tejto zmene dochádza z  dôvodu prijatia zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických 
komunikáciách podnik, t. j. osoba, ktorá poskytuje siete alebo služby v zmysle zákona o 
elektronických komunikáciách na základe všeobecného povolenia na poskytovanie sietí alebo 
služieb, všeobecného povolenia na používanie frekvencií, individuálneho povolenia na 
používanie frekvencií alebo na základe individuálneho povolenia na používanie čísel okrem 
zákonom vymedzených subjektov,  môže v nevyhnutnom rozsahu, za primeranú náhradu a ak 
je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich 
vedenia alebo ich iné časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti. 
Splnenie podmienok na uplatnenie tohto práva podniku posudzuje stavebný úrad v územnom 
konaní o umiestnení stavby. Výšku primeranej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní 
nehnuteľnosti určí stavebný úrad v prípade, ak nedošlo k dohode medzi podnikom a 
vlastníkom nehnuteľnosti o výške primeranej náhrady.  Odbor majetku prijal viacero žiadostí 
podnikov o vyjadrenie sa k uloženiu telekomunikačných sietí na pozemkoch vo vlastníctve 
Mesta Nitra a k uplatneniu nároku na primeranú náhradu za obmedzenie v obvyklom užívaní 
nehnuteľnosti podľa § 21 ods. 5  zákona č. 452/2021 Z. z.  o elektronických komunikáciách v 
znení neskorších predpisov.  
  

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
na prerokovanie návrh Dodatku č. 4 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov tak, 
ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 

 

 

 

 

 

 



Dodatok č. 4 

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 a 
4.  
 
 Cenník mesta Nitra v znení neskorších dodatkov sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V § 1 Základné ustanovenia sa dopĺňa bod 3. v znení: „Pri podujatiach organizovaných 

Mestom Nitra schvaľuje výšku poplatku za účasť na podujatí samostatne primátor mesta 
na základe kalkulácie predloženej príslušnou organizačnou jednotkou MsÚ v Nitre.“. 
 

2. V Prílohe č. 1 Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie nebytových priestorov 
v majetku mesta v bode 1. v pôvodnom znení: „Obvyklé nájomné za nebytové priestory, 
ktoré nie sú uvedené v bodoch 2. až 7. tejto prílohy sa stanovuje v závislosti od účelu 
nájmu a lokality umiestnenia predmetu nájmu najmenej vo výške ročnej sadzby za m2, 

ktorá je uvedená nižšie, a to v prípade:“ sa pôvodné slovné spojenie „v bodoch 2. až 7.“ 
nahrádza novým slovným spojením „v bodoch 2. až 6.“.   
 

3. V Prílohe č. 1 Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie nebytových priestorov 
v majetku mesta v bode 3. sa vypúšťa pôvodné znenie: 
„Obvyklé nájomné za učebne a priestory telocviční ZŠ, MŠ, v CVČ a v ZUŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra sa stanovuje najmenej vo výške hodinovej 
sadzby, a to v prípade:  

a) prenájom pre komerčné účely:  

Priestor Plocha 
Počet 

poslucháčov 
Časová 

jednotka 

Cena za 
časovú 

jednotku 
Veľká učebňa bez projekčnej 
techniky a IKT 

nad 50 m2 25 1 hod 20,64 € 

Veľká učebňa s projekčnou 
technikou a IKT 

nad 50 m2 25 1 hod 25,80 € 

Veľká učebňa so zabezpečením 
počítačov 

nad 50 m2 25 1 hod 51,60 € 

Malá učebňa bez projekčnej 
techniky a IKT 

do 40 m2 13 1 hod 15,48 € 

Malá  učebňa  s 
projekčnoutechnikou a IKT 

do 40 m2 13 1 hod 20,64 € 

Malá učebňa so zabezpečením 
počítačov 

do 40 m2 13 1 hod 41,28 € 

Pracovník školy zodpovedný  za 
ITK 

  1 hod 15,48 € 

  



Poznámky: 
Do sadzby nájmu je zarátaná aj úhrada za médiá a amortizácia VT. 
Prenájom učební nesmie byť na úkor výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Prenájom učební pre externých pedagógov vyučujúcich žiakov ZŠ. 
 

b) nájmy za záujmový a rekreačný šport mimo klubovej činnosti: 

Plocha 
Časová 

jednotka 
Cena za časovú  

jednotku – dospelí 
Cena za časovú 

jednotku - mládež 
do 300 m2 60 minút 20,64 € 8,26 € 
do 600 m2 60 minút 25,80 € 12,38 € 
od 600 m2 60 minút 30,96 € 15,48 € 

 
c) nájmy pre športové kluby:  

Plocha 
Časová 

jednotka 
Cena za časovú jednotku 

- dospelí 
Cena za časovú 

jednotku - mládež 
do 300 m2 60 minút 15,48 € 8,26 € 
do 600 m2 60 minút 22,70 € 12,38 € 
od 600 m2 60 minút 25,80 € 15,48 € 

 

d) nájom vonkajších priestorov v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra: 

Priestor Plocha 
Cena za časovú 

jednotku - 
dospelí 

Cena za časovú 
jednotku - 

mládež 

Časová 
jednotka 

Tenisové kurty  10,32 € 
8,26 € 

60 minút 

Hokejbalové ihrisko  3+1 12,38 € 8,26 € 60 minút 
Hokejbalové ihrisko  5+1 15,48 € 10,32 € 60 minút 
Trávnaté ihrisko 
futbalové  

 20,64 € 
10,32 € 

60 minút 

Multifunkčné ihrisko 
veľké  

 20,64 € 
10,32 € 

60 minút 

Multifunkčné ihrisko   15,48 € 8,26 € 60 minút 
 

e) nájmy pre športové kluby a organizácie:  

 

Priestor Plocha 

Cena za 
časovú 

jednotku 
- dospelí 

Cena za 
časovú 

jednotku 
- mládež 

Časová jednotka 

Hokejbalové 
ihrisko  

3+1 2,06 € 1,03 € 1 deň 

Hokejbalové 
ihrisko 

5+1 2,06 € 1,03 € 1 deň 



 
f) Do sadzby nájmu v zmysle bodu 3. tejto prílohy je zarátaná aj úhrada za médiá 

a v zmysle bodu 3. písm. a) tejto prílohy aj amortizácia výpočtovej  techniky.  

g) Prenájom učební, telocviční a areálov škôl v zmysle bodu 3. tejto prílohy nesmie byť 
na úkor výchovno-vzdelávacieho procesu.  

h) Mládežou sa pre účely bodu 3. písm. b) až e) tejto prílohy rozumejú osoby do 18 
rokov. V prípade zmiešaného družstva platí podmienka, že v družstve mládeže by 
malo byť minimálne 2/3 hráčov mladších ako 18 rokov. Cena za časovú jednotku 
mládež sa použije aj v prípade činnosti registrovaného (organizovaného) športového 
klubu alebo organizácie v záujme podpory organizovanej športovej výchovy mládeže 
do 18 rokov.“ 

a nahrádza sa novým znením: 

„Obvyklé nájomné za učebne a priestory telocviční ZŠ, MŠ, v CVČ a v ZUŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra sa stanovuje najmenej vo výške hodinovej 
sadzby, a to v prípade:  

a) prenájom pre komerčné účely:  

Priestor Plocha 
Počet 

poslucháčov 
Časová  

jednotka 

Cena za 
časovú 

jednotku 
Veľká učebňa bez projekčnej 
techniky a bez IKT 
 

nad 50 m2 25 60 minút 37,50 € 

Veľká učebňa s projekčnou 
technikou a s IKT 

nad 50 m2 25 60 minút 48 € 

Veľká učebňa so zabezpečením 
počítačov 

nad 50 m2 25 60 minút 96 € 

Malá učebňa bez projekčnej 
techniky a bez IKT 

do 40 m2 13 60 minút 30 € 

Malá učebňa s projekčnou 
technikou a s IKT 

do 40 m2 13 60 minút 37,50 € 

Malá učebňa so zabezpečením 
počítačov 

do 40 m2 13 60 minút 82,50 € 

Pracovník školy zodpovedný  za IKT   60 minút 30 € 

  
Poznámky: 
Do sadzby nájmu je zarátaná aj úhrada za médiá a amortizácia výpočtovej techniky. 
Prenájom učební nesmie byť na úkor výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Prenájom učební pre externých pedagógov vyučujúcich žiakov ZŠ. 
IKT=informačno-komunikačné technológie 

b) prenájom pre nekomerčné účely: 

Priestor Plocha 
Počet 

poslucháčov 
Časová 

jednotka 

Cena za 
časovú 

jednotku 



Veľká učebňa bez projekčnej 
techniky a bez IKT 
 

nad 50 m2 25 60 minút 25 € 

Veľká učebňa s projekčnou 
technikou a s IKT 

nad 50 m2 25 60 minút 32 € 

Veľká učebňa so zabezpečením 
počítačov 

nad 50 m2 25 60 minút 64 € 

Malá učebňa bez projekčnej 
techniky a bez IKT 

do 40 m2 13 60 minút 20 € 

Malá  učebňa s projekčnou 
technikou a s IKT 

do 40 m2 13 60 minút 25 € 

Malá učebňa so zabezpečením 
počítačov 

do 40 m2 13 60 minút 55 € 

Pracovník školy zodpovedný  za IKT   60 minút 20 € 

 
Poznámky: 
Do sadzby nájmu je zarátaná aj úhrada za médiá a amortizácia výpočtovej techniky. 
Prenájom učební nesmie byť na úkor výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Prenájom učební pre externých pedagógov vyučujúcich žiakov ZŠ. 
IKT=informačno-komunikačné technológie 
 

c) nájmy za záujmový a rekreačný šport mimo klubovej činnosti: 

Plocha 
Časová 

jednotka 
Cena za časovú  

jednotku – dospelí  
Cena za časovú 

jednotku – mládež  
do 300 m2 60 minút 31 € 11 € 
do 600 m2 60 minút 39 € 16 € 
od 600 m2 60 minút 46 € 20 € 

 
d) nájmy pre športové kluby:  

Plocha 
Časová 

jednotka 
Cena za časovú jednotku – 

dospelí  
Cena za časovú 

jednotku – mládež  
do 300 m2 60 minút 23 € 11 € 
do 600 m2 60 minút 34 € 16 € 
od 600 m2 60 minút 39 € 20 € 

 

e) nájom vonkajších priestorov v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra: 

Priestor Plocha 
Cena za časovú 

jednotku – dospelí  

Cena za časovú 
jednotku – 

mládež  

Časová 
jednotka 

Tenisové kurty  15 € 11 € 60 minút 

Hokejbalové ihrisko  3+1 19 € 11 € 60 minút 
Hokejbalové ihrisko  5+1 23 € 13 € 60 minút 
Trávnaté ihrisko  31 € 13 € 60 minút 



futbalové  
Multifunkčné ihrisko 
veľké  

 31 € 13 € 60 minút 

Multifunkčné ihrisko   23 € 11 € 60 minút 
 

f) nájmy pre športové kluby a organizácie so zmluvným vzťahom s príslušnou školou:  

Priestor Plocha 

Cena za 
časovú 

jednotku – 
dospelí  

Cena za časovú 
jednotku – 

mládež  
Časová jednotka 

Hokejbalové 
ihrisko  

3+1 3 €  1,50 €  1 deň 

Hokejbalové 
ihrisko 

5+1 3 €  1,50 €  1 deň 

 
g) Do sadzby nájmu v zmysle bodu 3. tejto prílohy je zarátaná aj úhrada za médiá okrem 

písm. f) a v zmysle bodu 3. písm. a) tejto prílohy aj amortizácia výpočtovej  techniky.  

h) Prenájom učební, telocviční a areálov škôl v zmysle bodu 3. tejto prílohy nesmie byť 
na úkor výchovno-vzdelávacieho procesu.  

i) Mládežou sa pre účely bodu 3. písm. c) až f) tejto prílohy rozumejú osoby do 18 rokov. 
V prípade zmiešaného družstva platí podmienka, že v družstve mládeže by malo byť 
minimálne 2/3 hráčov mladších ako 18 rokov. Cena za časovú jednotku mládež 
sa použije aj v prípade činnosti registrovaného (organizovaného) športového klubu 
alebo organizácie v záujme podpory organizovanej športovej výchovy mládeže 
do 18 rokov.  

j) V prípade prenájmov podľa písm. a), b), c), d) a e) obvyklé nájomné stanovené pre 
časovú jednotku platí aj za každú ďalšiu začatú časovú jednotku.“. 

  

4. V Prílohe č. 1 Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie nebytových priestorov 
v majetku mesta v bode 4. v tabuľke v časti sadzby Od 60,- €/m2/rok sa nebytový priestor 
č. 255a vypúšťa a vkladá sa do časti sadzby Od 70,- €/m2/rok. 
 

5. V Prílohe č. 1 Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie nebytových priestorov 
v majetku mesta v bode 5. sa vypúšťa pôvodné znenie: 
„Sadzby obvyklého nájomného za užívanie nebytového priestoru v kultúrnom zariadení 
sú:  

Kultúrne 

zariadenie 

VEREJNO-
PROSPEŠNÝ 
ZÁUJEM/ 
subjekty 
pôsobiace v danej 
mestskej časti,  
s výnimkou 
politických 
združení a hnutí 

VOĽNÝ 
VSTUP 

Rodinné 
stretnutie, 
spoločenské 
stretnutie –
jednorazové 
(uzavretá 
spoločnosť) 

PREDAJ 
VSTUPENIEK 

PREDAJ 
TOVARU 
KONEČNÉMU 
SPOTREBITE-
ĽOVI 

INÉ PRAVIDELNÉ 
CVIČENIA, 
TANEČNÉ 
KURZY 

SYNAGÓGA 70 €/hod. ˟  
70 €/hod. ˟  

 70 €/hod. ˟   70 €/hod. 
 



AMFITEÁTER    100 €/hod. ˟    

KULTÚRNE DOMY 

SPOLOČENSKÁ 
SÁLA 

1 €/hod. ˟  3 €/hod. 10 €/hod. 
10 
€/ho
d. 

KC 
ZOBOR 
30 
€/hod. 

30 €/hod. 10 €/hod. 

KLUBOVÉ 
PRIESTORY 

1 €/hod. ˟ ˟  3 €/hod. 10 €/hod. 10 €/hod. 20 €/hod. 10 €/hod. 

ČAJOVÁ 
KUCHYNKA 

50 €/PODUJATIE 

 

Kultúrne 

zariadenie 

VEREJNO-
PROSPEŠNÝ 
ZÁUJEM/ 
subjekty 
pôsobiace v danej 
mestskej časti,  
s výnimkou 
politických 
združení a hnutí 

VOĽNÝ 
VSTUP 

Rodinné 
stretnutie, 
spoločenské 
stretnutie –
jednorazové 
(uzavretá 
spoločnosť) 

PREDAJ 
VSTUPENIEK 

PREDAJ 
TOVARU 
KONEČNÉM
U 
SPOTREBITE
-ĽOVI 

INÉ PRAVIDELNÉ 
CVIČENIA, 
TANEČNÉ 
KURZY 

SYNAGÓGA 7,24 €/hod. ˟  
72,24 €/hod. ˟  

 72,24 €/hod. ˟   
72,24 €/hod
.  

AMFITEÁTER    103,20 €/hod. ˟    

KULTÚRNE DOMY 

SPOLOČENSKÁ 
SÁLA 

1,03 €/hod. ˟  3,10 €/hod. 10,32 €/hod. 
10,32 
€/hod. 

KC 
ZOB
OR 
30,96 
€/hod. 

30,96 €/hod. 
10,32 
€/hod. 

KLUBOVÉ 
PRIESTORY 

1,03 €/hod. ˟ ˟  3,10 €/hod. 10,32 €/hod. 10,32 €/hod. 20,64 €/hod. 
10,32 
€/hod. 

ČAJOVÁ 
KUCHYNKA 

51,60 €/PODUJATIE 

 
 

˟ Sadzby obvyklého nájomného za užívanie nebytového priestoru v kultúrnom zariadení 
sa nevzťahujú na prípady, pri ktorých Mesto Nitra uzatvorí s organizátorom zmluvu 
o spolupráci, partnerstve alebo spoluorganizovaní akcie (podujatia), pri ktorých 
podmienky užívania priestorov budú upravené osobitne v zmluve. 

˟ ˟ Uvedená sadzba sa nevzťahuje na subjekty bez politického zamerania, ktorým sa 
klubové priestory v uvedených kultúrnych domoch prenechajú do dočasného užívania na 
základe zmluvy o výpožičke, ktorej uzatvorenie bude podliehať schváleniu primátorom 
mesta (v prípade výpožičky na dobu určitú do 2 rokov a na dobu neurčitú) alebo 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre (ak doba výpožičky je dlhšia ako 2 roky) - v zmysle 
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.“ 
 
a nahrádza sa novým znením: 
 



„Sadzby obvyklého nájomného za užívanie nebytového priestoru v kultúrnom zariadení 
sú:  

SYNAGÓGA 

Krátkodobý prenájom  100,- €/hod. * 

AMFITEÁTER  

Príprava a upratovanie  100,- €/hod. * 

Realizácia podujatia vrátane služieb a materiálu na 
toaletách, vývoz odpadu 

200,- €/hod. * 

KULTÚRNE DOMY - SPOLOČENSKÁ SÁLA  

Verejno-prospešný záujem – subjekty pôsobiace v danej 
mestskej časti s výnimkou politických strán a hnutí  

2,- €/hod. * 

Pravidelné cvičenia, tanečné kurzy a podujatia s voľným 
vstupom 

10,- €/hod. 

Jednorazové rodinné a spoločenské stretnutia (uzatvorená 
spoločnosť) 

20,- €/hod. 

Podujatia s predajom vstupeniek 
20,- €/hod. 
(KC ZOBOR 40,- €/hod.) 

Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi 40,- €/hod. 

Iné 20,- €/hod. 

KULTÚRNE DOMY - KLUBOVÉ PRIESTORY  

Verejno-prospešný záujem – subjekty pôsobiace v danej 
mestskej časti s výnimkou politických strán a hnutí  

2,- €/hod. ** 

Pravidelné cvičenia, tanečné kurzy a podujatia s voľným 
vstupom 

10,- €/hod. 

Jednorazové rodinné a spoločenské stretnutia (uzatvorená 
spoločnosť) 

15,- €/hod. 

Podujatia s predajom vstupeniek 15,- €/hod. 

Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi 30,- €/hod. 

Iné 15,- €/hod. 

OSTATNÉ 

Čajová kuchynka 50,- €/podujatie 



Prestoj pri prenájme (viac ako 3 hod.) 50,- €/podujatie 

Nadmerné znečistenie po podujatí 100,- €/podujatie 

Vandalizmus  500,- €/podujatie 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE PODUJATIA  

Pivný set (stôl,2x lavica) 3,- €/deň 

Stan 6x3m (závažie 4ks, stena 4 ks) 40,- €/deň 

Stôl biely rozkladací (60x120c)m 2,- €/deň 

Stolička biela plastová 1,- €/deň 

 

*  Sadzby obvyklého nájomného za užívanie nebytového priestoru v kultúrnom zariadení sa 
nevzťahujú na prípady, pri ktorých Mesto Nitra uzatvorí s organizátorom zmluvu 
o spolupráci, partnerstve alebo spoluorganizovaní akcie (podujatia), pri ktorých podmienky 
užívania priestorov budú upravené osobitne v zmluve. 

** Uvedená sadzba sa nevzťahuje na subjekty bez politického zamerania, ktorým sa klubové 
priestory v uvedených kultúrnych domoch prenechajú do dočasného užívania na základe 
zmluvy o výpožičke, ktorej uzatvorenie bude podliehať schváleniu primátorom mesta (v 
prípade výpožičky na dobu určitú do 2 rokov a na dobu neurčitú) alebo Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre (ak doba výpožičky je dlhšia ako 2 roky) - v zmysle platných 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

6. V Prílohe č. 2 Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie pozemkov v majetku 
mesta v bode 1. sa v tabuľke pôvodné znenie písm. a): 
„ 

zriadenia záhrady do výmery 400 m2 na celom území 0,36 € 
            „ 
nahrádza novým znením: 
„  

zriadenia záhrady  na celom území 0,72 € 
            „ 

7. V prílohe č. 2 Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie pozemkov v majetku 
mesta v bode 1. sa v tabuľke pôvodné písm. c) – m) menia na písm. b) – l). 
   

8. V Prílohe č. 3 Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov sa 
vypúšťa pôvodné znenie: 
 

„1.   Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov sú: 

 
PLAVÁREŇ 

Vstupné v 
€ 



 Doba pobytu 90 minút   
1. Vstupné - dieťa do 3 rokov zdarma 
2. Vstupné - dieťa do 15 rokov vrátane 1,00 
3. Vstupné - dospelý 3,50 
4. Vstupné dospelý - občan s trvalým pobytom v Nitre 3,00 
5. Vstupné  dôchodca 1,00 
6. Vstupné - ZŤP dieťa do 15 rokov zdarma 
7. Vstupné - ZŤP dospelý 1,00 

   
 

 Doba pobytu - ostatné 
 

8. Vstupné - plavecká dráha/ 1 hod. 36,00 
9. Vstupné - plavecká dráha pre plavecký výcvik detí a 

žiakov do 15 rokov veku v dňoch školského 
30,00 

 vyučovania / 1 mes. (poznámka: podmienkou  
 

 uplatnenia uvedeného vstupného je vopred 
uzatvorenie rámcovej zmluvy o spolupráci s Mestom 
Nitra, 

 

 resp. poverenou osobou) 
 

   
 

 Permanentné vstupy (plaváreň) - 1 vstup 90 min. 
 

10.5 vstupov dospelý  /platnosť 1 rok  15,50 
11.5 vstupov dospelý /platnosť 1 rok - občan s TP v 

Nitre 
13,00 

12.10 vstupov dospelý /platnosť 1 rok 29,50 
13.10 vstupov dospelý /platnosť 1 rok - občan s TP v 

Nitre 
25,50 

14.20 vstupov dospelý  /platnosť 1 rok 56,00 
15.20 vstupov dospelý /platnosť 1 rok - občan s TP v 

Nitre 
48,00 

   
  

 SAUNA 
 

16.Sauna (pobyt v saune do 3 hodín) 
 

17.Vstupné - dospelý 7,50 
18.Vstupné - dieťa do 15 rokov vrátane 3,00 
19.Vstupné - deti (kolektívne) - mimo prevádzky 1,50 

 Permanentné vstupy  (pobyt v saune do 3 hodín) 
 

20.5 vstupov /platnosť 1 rok 34,00 
21.10 vstupov /platnosť 1 rok 64,00 

   
 

 Plaváreň + Sauna 
 

22.vstupné - príplatok osuška  1,00 
23.vstupné - príplatok  čiapka  1,00 
24.vstupné - príplatok  mydlo 1,00 



25.vstupné - príplatok  šampón 1,00 
26.vstupné - Poškodenie a strata čipu - kúpeľ 5,00 
27.vstupné - Poškodenie a strata kľúču - sauna 5,00 

 
 Letné kúpalisko 

 
28.Celodenná prevádzka 

 
29.Vstupné - dieťa do 3 rokov zdarma 
30.Vstupné - dieťa do 15 rokov vrátane 2,00 
31.Vstupné - dospelý 4,00 
32.Vstupné - dospelý - občan s TP v Nitre 3,50 
33.Vstupné - dieťa ZŤP do 15 rokov vrátane zdarma 
34.Vstupné - dôchodca, dospelý ZŤP 2,00 
35.Vstupné - doprovod k dieťaťu ZŤP zdarma 
36.Vstupné - dieťa do 15 rokov vrátane po 16 hodine 1,00 
37.Vstupné - dospelý po 16 hodine 2,50 
38.Vstupné - dôchodca, dospelý ZŤP po 16 hodine 1,00 
39.Vstupné - príplatok slnečník 3,50 
40.Vstupné - príplatok ležadlo 3,50 
41.Ambulantný predaj/deň  30,00 
42.Poškodenie ležadla/slnečníka 15,00 
43.Vstupné - organizovaní športovci do 15 rokov vrátane 1,00 
44.Vstupné - organizovaní športovci 2,00 
45.Vstupné - 1 beachvolejbalové ihrisko 6,00/hod.  
46.Vstupné - 1 beachvolejbalové ihrisko s loptou 7,00/hod.  

 
    
 

TENISOVÉ KURTY - CHRENOVÁ 

Vstupné 
v € za 
1 hod.  

47.Vstupné tenis - antuka/víkend+ sviatok celodenne 7,00   
48.Vstupné tenis - antuka/ mládež do 18 rokov 

celodenne 
5,00 

 
49.Vstupné tenis - antuka od 6.00 - 15.00 hod. 5,00   
50.Vstupné tenis - antuka od 15.00 - 21.00 hod. 8,00   
51.Vstupné tenis - antuka/ turnaj + súťažný zápas 

celodenne - členovia STZ/ kurt 
10,00 

 
52.Vstupné tenis - betón celodenne 5,00   
53.Vstupné tenis - hala/celodenne/ 16,00   
54.Vstupné tenis - hala/ mládež do 18 rokov celodenne 8,00   
55.Vstupné tenis - hala/ turnaje - riadené STZ 4,00  
56.Vstupné bedminton od 6.00 - 15.00 hod. 5,00  
57.Vstupné bedminton od 15.00 - 21.00 hod. 7,00   
58.Vstupné bedminton - registrovaní hráči SBZ 

celodenne do 18 rokov 
5,00  

 



59.Vstupné bedminton - turnaj celodenne/ členovia SBZ 6,00   
60.Vstupné kolky - 1 dráha 5,00   
61.Vstupné kolky - 2 dráhy / mládež do 18 rokov 7,00   
62.Vstupné kolky - turnaj/ riadený SKZ - 2 dráhy 5,00   
63.Vstupné stolný tenis od 6.00 - 15.00 hod. 5,00   
64.Vstupné stolný tenis od 15.00 - 21.00 hod. 7,00   
65.Vstupné - príplatok bedmintonová raketa 2,00   
66.Vstupné - príplatok tenisová raketa 2,00   
67.Vstupné - príplatok bedmintonový košík 1,00   
68.Poškodenie rakety 20,00   
69.Poškodenie košíka 1,00   
    
 Permanentné vstupy   
70.Vstupné tenis - 10 vstupov/ antuka od 6.00 - 15.00 

hod. 
45,00 

 
71.Vstupné tenis - 10 vstupov/ antuka od 15.00 - 21.00 

hod. 
72,00  

 
72.Vstupné tenis - 10 vstupov/ hala celodenne 144,00  
73.Vstupné bedminton - 10 vstupov/  od 6.00 - 15.00 

hod. 
45,00  

 
74.Vstupné bedminton - 10 vstupov/  od 15.00 - 21.00 

hod. 
63,00  

 
75.Vstupné stolný tenis - 10 vstupov/  od 6.00 - 15.00 

hod. 
45,00  

 
76.Vstupné stolný tenis - 10 vstupov/  od 15.00 - 21.00 

hod. 
63,00  

 
77.Vstupné kolky - 10 vstupov/ celodenne 1 dráha 45,00   

  
STZ = Slovenský tenisový zväz 

 SBZ = Slovenský bedmintonový zväz 
 SKZ = Slovenský kolkársky zväz 
    
 Mestská hala     
 

Činnosť 
Časová 

jednotka 
 

  
  

15:30 - 
22.00 

1. Vstupné tréningy - pravidelný tréningový proces -  
vybrané športové kluby v meste Nitra + 1 šatňa 1 hod 10,00 

2. Vstupné zápasy - vybrané športové kluby v meste 
Nitra /domáce zápasy/ + 2 šatne + 1 šatňa 
rozhodcovia 

max 3 
hod. 30,00 

3. 
Vstupné turnaj /súťaž/ -mládež do 18 r. + 6 šatní        
+ 1 šatňa rozhodcovia 

16 hod 
/6.00 - 

22.00 hod/ 



4. 
Vstupné turnaj /súťaž/ - dospelí + 6 šatní + 1 šatňa 
rozhodcovia  

16 hod 
/6.00 - 

22.00 hod/ 
5. Vstupné telocvik / základné školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Nitra/ 1 hod   
6. Vstupné tréningy - ostatné športové kluby + 1 šatňa 1 hod 35,00 
7. Vstupné zápasy -   ostatné športové kluby + 2 šatne + 

1 šatňa rozhodcovia 
max 3 

hod. 110,00 
8. Vratná kaucia pri organizácii turnaja   
9. Prenájom vestibul, predajné miesto ( do 10 m2) deň 
10.Vstupné - využitie VIP miestnosti /Press centrum/ 1 hod 
11.Prenájom cvičebne č.1 1 hod. 
12.Prenájom cvičebne č.2 1 hod. 
   

 Iné verejné akcie ⁕   €  
13.Vstupné  hracia plocha, hľadisko, vestibul, šatne max 6 / v 

čase 6:00 - 22:00/ - komerčné podujatia 1 hod 
14.Prenájom pódia max 120 m2 /na  podujatie/ 1 m2 
15.Vstupné - využitie VIP miestnosti /Press centrum/ 1 hod 
16.Prenájom plastovej stoličky  1 ks 
17.Prenájom čalúnenej stoličky 1 ks 
18.Prenájom vestibul, predajné miesto ( do 10 m2) - 

počas podujatia deň 
19.Vratná kaucia pri organizácii podujatia   
20.Prenájom cvičebne č.1 1 hod. 
21.Prenájom cvičebne č.2 1 hod. 

 
Činnosť, priestor, pomôcka 

Časová 
jednotka 

22.Vstupné - bedminton kurt 1 hod. 
23.Permanentný vstup - bedminton 10 x hod. 
24.Vstupné - príplatok - bedmintonová raketa 1 hod. 
25.Vstupné - príplatok - bedmintonový košíček 1 hod. 
26.Vstupné - stolný tenis , stôl 1 hod. 
27.Permanentný vstup - stolný tenis 10 x hod. 
28.Vstupné - príplatok - stolnotenisová raketa 1 hod. 
29.Vstupné - squash, kurt 1 hod. 
30.Permanentný vstup - squash 10 x hod. 
31.Vstupné - príplatok - squashová raketa 1 hod. 
32.Vstupné - príplatok - squashová loptička 1 hod. 
33.Poškodenie/strata rakety   
34.Poškodenie/strata loptičky/košíčka   

⁕ výhradne na objednávku alebo zmluvu s podmienkou zabezpečenia čistoty  
predmetu nájmu/predajného miesta a likvidácie komunálneho odpadu  
počas/po prenájme/akcii 



 
a nahrádza sa novým znením: 
 
„Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov sú: 
PLAVÁREŇ Vstupné v € 
Doba pobytu 90 minút   

1. Vstupné - dieťa do 3 rokov zdarma 

2. Vstupné - dieťa do 15 rokov vrátane 2,00 

3. Vstupné - dospelý do 14:00 5,00 

4. Vstupné - dospelý po 14:00 6,00 

5. Vstupné - dôchodca 2,00 

6. Vstupné - ZŤP dieťa do 15 rokov zdarma 

7. Vstupné - ZŤP dospelý 2,00 

Doba pobytu - ostatné 
 

8. 

Vstupné - plavecká dráha pre plavecký výcvik detí a žiakov do 
15 rokov veku v dňoch školského vyučovania/1 mes. 
(poznámka: podmienkou uplatnenia uvedeného vstupného je 
vopred uzatvorenie rámcovej zmluvy o spolupráci s Mestom 
Nitra, resp. poverenou osobou a úhrada vstupného za dieťa do 
15 rokov) 

60,00 

Permanentné vstupy (plaváreň) - 1 vstup 90 min. 
 

9. 5 vstupov dospelý  /platnosť 1 rok  22,00 

10. 10 vstupov dospelý /platnosť 1 rok 42,00 

SAUNA 
 

Pobyt v saune do 3 hodín   
11. Vstupné - dospelý 12,00 

12. Vstupné - dieťa do 15 rokov vrátane 5,00 

13. Vstupné - deti (kolektívne) - mimo prevádzky 2,00 

Permanentné vstupy  (pobyt v saune do 3 hodín) 
 

14. 5 vstupov /platnosť 1 rok 50,00 

15. 10 vstupov /platnosť 1 rok 90,00 

Plaváreň + Sauna 
 

16. Vstupné - príplatok osuška  2,00 

17. Vstupné - príplatok  čiapka  1,00 
18. Vstupné - príplatok  mydlo 1,00 

19. Vstupné - príplatok  šampón 1,00 

20. Vstupné - poškodenie a strata čipu - kúpeľ 5,00 

21. Vstupné - poškodenie a strata kľúču - sauna 5,00 

LETNÉ KÚPALISKO 
 

Celodenná prevádzka   

22. Vstupné - dieťa do 3 rokov zdarma 

23. Vstupné - dieťa do 15 rokov vrátane 4,00 

24. Vstupné - dospelý 8,00 

25. Vstupné - dieťa ZŤP do 15 rokov vrátane zdarma 



26. Vstupné - dôchodca, dospelý ZŤP 3,00 

27. Vstupné - doprovod k dieťaťu ZŤP zdarma 

28. Vstupné - dieťa do 15 rokov vrátane po 17:30 hodine 2,00 

29. Vstupné - dospelý po 17:30 hodine 4,00 

30. Vstupné - dôchodca, dospelý ZŤP po 17:30 hodine 2,00 

31. Vstupné - rodinný vstup (2 dospelí + 2 deti do 15 rokov) 20,00  
32. Vstupné - rodinný vstup (2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov) 17,00  
33. Vstupné - celosezónna permanentka - 10 vstupov (dospelý) 60,00  
34. Vstupné - celosezónna permanentka - 20 vstupov (dospelý) 110,00  
35. Vstupné - bezpečnostná skrinka 2,00 
36. Vstupné - príplatok ležadlo 5,00 
37. Ambulantný predaj/deň  50,00 
38. Poškodenie ležadla 15,00 

39. 
Vstupné - organizovaní športovci do 15 rokov vrátane (na 
objednávku)  

2,00 

40. Vstupné - organizovaní športovci (na objednávku) 3,00 
41. Vstupné - 1 beachvolejbalové ihrisko 9,00/hod.  
42. Vstupné - 1 beachvolejbalové ihrisko s loptou 10,00/hod.  

TENISOVÉ KURTY - CHRENOVÁ 
Vstupné v € za 

1 hod.  
43. Vstupné tenis - antuka/víkend + sviatok celodenne 12,00   
44. Vstupné tenis - antuka/mládež do 15 rokov celodenne 9,00  
45. Vstupné tenis - antuka od 6.00 do 14.00 hod. 9,00   
46. Vstupné tenis - antuka od 14.00 do 21.00 hod. 12,00   

47. 
Vstupné tenis - antuka/turnaj + súťažný zápas celodenne - 
členovia STZ/ kurt 

20,00 
 

48. Vstupné tenis - betón celodenne 5,00   
49. Vstupné tenis - hala/celodenne/október - marec/1 kurt 25,00   
50. Vstupné tenis - hala - mládež do 15 rokov/1 kurt/celoročne 15,00  
51. Vstupné tenis - hala/celodenne/apríl - september/1 kurt 20,00   
52. Vstupné tenis - hala/turnaje - riadené STZ/1 hod. 10,00  
53. Vstupné bedminton od 6.00 do 14.00 hod. 10,00  
54. Vstupné bedminton od 14.00 do 21.00 hod. 12,00   

55. 
Vstupné bedminton - registrovaní hráči SBZ celodenne do 15 
rokov/1 kurt 

8,00  
 

56. Vstupné bedminton - turnaj celodenne/ členovia SBZ 10,00   
57. Vstupné kolky - 1 dráha 10,00   
58. Vstupné kolky - turnaj/ riadený SKZ - 2 dráhy 10,00   
59. Vstupné stolný tenis od 6.00 do 14.00 hod. 10,00   
60. Vstupné stolný tenis od 14.00 do 21.00 hod. 12,00   
61. Vstupné - príplatok bedmintonová raketa 2,00   
62. Vstupné - príplatok tenisová raketa 2,00   
63. Vstupné - príplatok bedmintonový košík 1,00   
64. Poškodenie rakety 20,00   



65. Poškodenie košíka 1,00   
Permanentné vstupy   

66. Vstupné tenis - 10 vstupov/antuka od 6.00 do 14.00 hod. 81,00  
67. Vstupné tenis - 10 vstupov/antuka od 14.00 do 21.00 hod. 108,00   
68. Vstupné tenis - 10 vstupov/ hala celodenne/ október - marec 225,00  
69. Vstupné tenis - 10 vstupov/ hala celodenne/ apríl - september 150,00  
70. Vstupné tenis - 10 vstupov/ hala celoročne deti do 15 rokov 135,00  
71. Vstupné bedminton - 10 vstupov/ od 6.00 do 14.00 hod. 90,00   
72. Vstupné bedminton - 10 vstupov/ od 14.00 do 21.00 hod. 108,00   
73. Vstupné stolný tenis - 10 vstupov/ od 6.00 do 14.00 hod. 90,00   
74. Vstupné stolný tenis - 10 vstupov/ od 14.00 do 21.00 hod. 108,00   
75. Vstupné kolky - 10 vstupov/ celodenne 1 dráha 90,00   

STZ = Slovenský tenisový zväz 
SBZ = Slovenský bedmintonový zväz 
SKZ = Slovenský kolkársky zväz 
 
MESTSKÁ HALA       

Činnosť 
Časová 

jednotka 

Cena so šatňou 
v € za časovú 

jednotku 

1. 
Vstupné tréningy - pravidelný tréningový proces -  vybrané 
športové kluby v meste Nitra (kluby s platnou rámcovou 
zmluvou uzatvorenou s Mestom Nitra) + 1 šatňa 

1 hod. 30,00 

2. 

Vstupné zápasy /domáce zápasy/ - vybrané športové kluby 
v meste Nitra (kluby s platnou rámcovou zmluvou 
uzatvorenou s Mestom Nitra) + 2 šatne + 1 šatňa 
rozhodcovia 

max 3 hod. 60,00 

3. 
Vstupné turnaj /súťaž/ - mládež do 18 r. + 6 šatní + 1 
šatňa rozhodcovia 

16 hod 
/6.00 - 

22.00 hod/ 
420,00 

4. 
Vstupné turnaj /súťaž/ - dospelí + 6 šatní + 1 šatňa 
rozhodcovia  

16 hod 
/6.00 - 

22.00 hod/ 
580,00 

5. Vstupné tréningy - ostatné športové kluby + 1 šatňa 1 hod. 60,00 

6. 
Vstupné zápasy - ostatné športové kluby + 2 šatne + 1 
šatňa rozhodcovia 

max 3 hod. 160,00 

7. Vratná kaucia pri organizácii turnaja - 500,00 

8. Prenájom vestibul, predajné miesto (do 10 m2) deň 100,00 

9. Vstupné - využitie VIP miestnosti /Press centrum/ 1 hod. 50,00 

10. Prenájom cvičebne č. 1 1 hod. 25,00 
11. Prenájom cvičebne č. 2 1 hod. 20,00 

Iné verejné akcie ⁕ Merná 
jednotka 

Cena za 
jednotku v € 

12. 
Vstupné  hracia plocha, hľadisko, vestibul, šatne max 6 - 
podujatia organizované MŠ, ZŠ, SŠ 

1 hod. 100,00 

13. Vstupné  hracia plocha, hľadisko, vestibul, šatne max 6 - 1 hod. 180,00 



komerčné podujatia 

14. 
Vstupné  hracia plocha, hľadisko, vestibul, šatne max 6 - 
nekomerčné (nešportové) podujatia 

1 hod. 140,00 

15. Prenájom pódia max 120 m2 /na  podujatie/ 1 m2 10,00 

16. Vstupné - využitie VIP miestnosti /Press centrum/ 1 hod. 25,00 

17. Prenájom plastovej stoličky  1 ks 1,00 
18. Prenájom čalúnenej stoličky 1 ks 2,00 

19. 
Prenájom vestibul, predajné miesto  
(do 10 m2) - počas podujatia 

deň 100,00 

20. Vratná kaucia pri organizácii podujatia - 1000,00 

21. Prenájom cvičebne č. 1 1 hod. 20,00 

22. Prenájom cvičebne č. 2 1 hod. 15,00 

Činnosť, priestor, pomôcka 
Časová 

jednotka 
Cena za časovú 

jednotku v € 

23. Vstupné - stolný tenis , stôl 1 hod. 10,00 
24. Permanentný vstup - stolný tenis 10 x hod. 90,00 
25. Vstupné - príplatok - stolnotenisová raketa 1 hod. 1,00 
26. Vstupné - squash, kurt 1 hod. 15,00 

27. Permanentný vstup - squash 10 x hod. 135,00 
28. Vstupné - príplatok - squashová raketa 1 hod. 2,00 
29. Vstupné - príplatok - squashová loptička 1 hod. 1,00 
30. Poškodenie/strata rakety - 20,00 

31. Poškodenie/strata loptičky/košíčka - 2,00 

32. Príprava/upratovanie spojené s činnosťou/podujatím 1 hod. 100,00 
⁕ výhradne na objednávku alebo zmluvu s podmienkou zabezpečenia čistoty predmetu 

nájmu/predajného miesta a likvidácie komunálneho odpadu počas/po prenájme/akcii“. 

 
9. V Prílohe č. 5 Výška odplaty v súvislosti s existenciou sietí v bode 1. sa vypúšťa pôvodné 

znenie: 
„Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena v súvislosti s uložením alebo 
existenciou siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nitra, v prospech správcov sietí, za 
jednotlivé katastrálne územia mesta Nitry sa dohodne minimálne: 

Obec Katastrálne územie 

 
Jednotková cena VB 

(€) 
 

Nitra Chrenová 15,48 

Nitra Dolné Krškany 8,26 

Nitra Dražovce 8,26 

Nitra Horné Krškany 10,32 

Nitra Kynek 8,26 

Nitra Mikov Dvor 10,32 

Nitra Mlynárce 8,26 

Nitra Nitra 15,48 

Nitra Párovské Háje 8,26 



Nitra Veľké Janíkovce 8,26 

Nitra Zobor 15,48 
            „ 
a nahrádza sa novým znením: 
 

„Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena v súvislosti s uložením alebo 
existenciou siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nitra, v prospech správcov sietí, za 
jednotlivé katastrálne územia mesta Nitry sa dohodne minimálne: 

Obec Katastrálne územie Jednotková cena VB (€) 

Nitra Chrenová 20,12 

Nitra Dolné Krškany 10,74 

Nitra Dražovce 10,74 

Nitra Horné Krškany 13,42 

Nitra Kynek 10,74 

Nitra Mikov Dvor 13,42 

Nitra Mlynárce 10,74 

Nitra Nitra 20,12 

Nitra Párovské Háje 10,74 

Nitra Veľké Janíkovce 10,74 

Nitra Zobor 20,12 
            „ 

10. V Prílohe č. 5 Výška odplaty v súvislosti s existenciou siete v bode 2. sa pôvodné slovné 
spojenie „elektroenergetické zariadenie“ vo všetkých gramatických pádoch a číslach 
nahrádza slovným spojením: „inžinierska sieť“ vo všetkých gramatických pádoch 
a číslach. 
 

11. V Prílohe č. 5 Výška odplaty v súvislosti s existenciou siete v bode 3. sa vypúšťa 
pôvodné znenie: 
„Výška jednorazovej odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena v súvislosti 
s uložením alebo existenciou siete na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta je: 
 

Obec Katastrálne územie 
 

Jednotková cena VB 
(€) 

Nitra Chrenová 5,16 
Nitra Dolné Krškany 2,79 
Nitra Dražovce 2,79 
Nitra Horné Krškany 3,41 
Nitra Kynek 2,79 
Nitra Mikov Dvor 3,41 
Nitra Mlynárce 2,79 
Nitra Nitra 5,16 
Nitra Párovské Háje 2,79 
Nitra Veľké Janíkovce 2,79 



Nitra Zobor 5,16 
            „ 

a nahrádza sa novým znením: 

„Výška jednorazovej odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena v súvislosti 
s uložením alebo existenciou siete na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta je: 

Obec Katastrálne územie Jednotková cena VB (€) 

Nitra Chrenová 10,32 
Nitra Dolné Krškany 5,58 
Nitra Dražovce 5,58 
Nitra Horné Krškany 6,82 
Nitra Kynek 5,58 
Nitra Mikov Dvor 6,82 
Nitra Mlynárce 5,58 
Nitra Nitra 10,32 
Nitra Párovské Háje 5,58 
Nitra Veľké Janíkovce 5,58 
Nitra Zobor 10,32 
            „ 

12. V Prílohe č. 5 Výška odplaty v súvislosti s existenciou siete v bode 4. sa vpúšťa pôvodné 
znenie:  

„Jednorazová náhrada v zmysle bodu 3. tejto prílohy sa poskytne za výmeru, v ktorej je 
vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného 
bremena držiteľom povolenia podľa § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov.“  

a nahrádza sa novým znením: 

„4. a) Jednorazová náhrada v zmysle bodu 3. tejto prílohy sa poskytne za výmeru, v 
ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene niektorých zákonov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

 

4. b) V prípade, ak v súvislosti s umiestňovaním sietí nedôjde k dohode o výške 
primeranej náhrady medzi podnikom a vlastníkom nehnuteľnosti, bude sa pri určení 
výšky primeranej náhrady postupovať v zmysle § 21 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z. z. 
o elektronických komunikáciách.“ 

 
Na vydaní Dodatku č. 4 k Cenníku mesta Nitra v znení  neskorších dodatkov sa Mestské 

zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 20.12.2022 uznesením č. ............/2022-MZ a tento 
dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. 
 

 
  Marek Hattas                          Martin Horák 
      primátor                               prednosta 

            Mesta Nitra               Mestského úradu v Nitre  


