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Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

 

p r e r o k o v a l o 

 

návrh na uzatvorenie dodatku k  zmluve o dielo č. 1157/2022/OPaSR s predmetom zmluvy 
„Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre“ z dôvodu indexácie položiek rozpočtu vo výške 
maximálne 15% z uzatvorenej zmluvy  

 

s ch v a ľ u j e 

 
uzatvorenie dodatku k  zmluve o dielo č. 1157/2022/OPaSR s predmetom zmluvy „Revitalizácia územia 
hradného kopca v Nitre“ z dôvodu indexácie položiek rozpočtu vo výške maximálne 15% z uzatvorenej 
zmluvy 
 

u k l a d á  

 

prednostovi MsÚ v Nitre vyčleniť potrebné zdroje v rozpočte mesta 
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Dôvodová správa 

 

Mesto Nitra sa v roku 2021 zapojilo do vyhlásenej výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach projektom Revitalizácia územia 

hradného kopca v Nitre. Dňa 18.2.2022 nám bolo doručené rozhodnutie o schválení nenávratného 
finančného príspevku vo výške 762 564,80 €, kde celkové oprávnené výdavky sú vo výške 802 699,79 
Eur.  

Pri hodnotení projektu a následnej administrácii na MIRRI SR došlo k pochybeniu na strane 
Riadiaceho orgánu a náš projekt bol postúpený osobitnej komisii, ktorá preskúmavala rozhodnutie 
riadiaceho orgánu. Tento proces trval až do 31.1.2023, kedy sme za mesto posielali doplňujúce 
vysvetlenia, ktoré veríme, že budú postačujúce na doriešenie daného rozhodnutia. V súčasnosti mesto 
Nitra disponuje rozhodnutím o schválení projektu, avšak nemá podpísanú zmluvu o poskytnutí NFP na 
daný projekt.  

V rámci podania žiadosti mesto Nitra spustilo verejné obstarávanie na realizáciu Revitalizácie 
územia hradného kopca v Nitre. Výsledkom VO bol úspešný zhotoviteľ, s ktorým sme podpísali zmluvu 
o dielo dňa 11.5.2022 s odkladom účinnosti na platnosť a účinnosť NFP. Z uvedeného dôvodu je zmluva 
platná avšak nie je účinná.  

Výsledkom VO bola Zmluva o dielo č. 1157/2022/OPaSR vo výške 599 977,77 € bez DPH, t.j. 
719 973,32 € s DPH. V súčasnosti sa snažíme sfinalizovať podpis zmluvy o NFP a zároveň sme 
komunikovali so zhotoviteľom o možnosti realizácie stavby v zmysle predloženého rozpočtu 
a časových termínov. Realizácia stavby musí byť zrealizovaná do konca roka 2023, nakoľko je viazaná 
financovaní z programového obdobia 2014-2020. Zhotoviteľ nám na stretnutí potvrdil realizáciu stavby 
do konca roka 2023, avšak nedokáže garantovať ceny z dôvodu nárastu cien komodít v stavebníctve 
spôsobenej vojnou na Ukrajine. Zhotoviteľ predložil upravený rozpočet projektu, v ktorom deklaruje 
potrebu navýšenia jednotlivých položiek štatistickými údajmi v zmysle CENKROS, rozdiel medzi 
podpisom zmluvy a súčasnou situáciou. Po navýšení rozpočtu je návrh zo strany zhotoviteľa vo výške 
689 924,75 € bez DPH, t.j. 827 909,23 s DPH. To znamená rozdiel medzi vysúťaženou sumou 

a návrhom aktualizácie je 107 935,91 €. Pred podpisom dodatku dôjde ku kontrole jednotlivých 
položiek rozpočtu zo strany mesta, či spĺňajú kritériá indexácie. 
 Dňa 1.8.2022 zverejnil RO IROP Usmernenie RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného 
príspevku pre prioritné osi 1,2,4,7. V rámci vyhlásenej výzvy daný projekt spadá do oprávnených výziev 
a na dodatočný príspevok je mesto Nitra oprávnené. Rovnako spĺňame všetky ostatné vyžadované 
kritériá výzvy. Dodatočným príspevkom je možné vykryť iba finančný nárast výšky vecne oprávneného 
výdavku a nie je možné rozširovať rozsah výdavkov podľa zmluvy ani dopĺňať nové aktivity nad rámec 
zmluvy. Poskytnutý dodatočný príspevok umožňuje zrealizovať projekt v schválenom rozsahu a 
dosiahnuť ciele projektu tak, ako boli tieto definované v zmluve aj pri zvýšení vstupov vo vzťahu k 
výdavkom projektu. Dodatočný príspevok sa poskytuje v rovnakom pomere ako nenávratný finančný 
príspevok, tzn. prijímateľ je povinný zabezpečiť vlastné zdroje k dodatočnému príspevku v pomere 
určenom v existujúcej Zmluve o NFP. Dodatočný príspevok je možné poskytnúť na projekt, ak 

zvýšenie dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodávateľom v projekte vyplýva z dohody 

zmluvných strán podľa zmeny zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom, ktorá je 

výsledkom verejného obstarávania/obstarávania, takáto dohoda môže predstavovať splnenie 
predpokladu uvedeného v § 25a ods. 1 písm. b) zákona o príspevku z EŠIF týkajúceho sa zvýšenia 
celkových oprávnených výdavkov projektu od nadobudnutia účinnosti takejto zmeny zmluvy.  
 V zmysle uvedeného bude mesto Nitra po podpise dodatku žiadať o dodatočný príspevok, ktorý 
môže znamenať prefinancovanie uzatvoreného dodatku z dôvodu indexácie, a teda úsporu v rozpočte 

mesta Nitry. V tomto prípade nemôžeme hovoriť o automatickom prefinancovaní, nakoľko NFP nie je 
právne nárokovateľný. 

 

 

 


