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Návrh na uznesenie č. 1:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 

Návrh na potvrdenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/2023-MZ zo dňa 2.2.2023 
 
potvrdzuje 

v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/2023-MZ zo dňa 2.2.2023, ktorého výkon bol 
v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
pozastavený, a to v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o  
Návrh Dodatku č. 2 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry  
s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 2 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovnej 
schválenej zmeny: 
- vypúšťa sa navrhované znenie:  

„- presun prostriedkov medzi podpoložkami a rozpočtovými akciami v rámci jednej rozpočtovej 
kapitoly do výšky 10% (vrátane) schváleného rozpočtu rozpočtovej podpoložky/rozpočtovej akcie a 
presun rozpočtových prostriedkov medzi rozpočtovými kapitolami rozpočtu, maximálne do výšky 
5% (vrátane) schváleného rozpočtu pre rozpočtovú kapitolu, z ktorej majú byť prostriedky 
presunuté; najviac však do výšky 16 600 EUR, pričom presun prostriedkov podľa tejto odrážky musí 
byť vykonaný pred vznikom záväzku mesta (t. j. pred uzatvorením zmluvy, pred uzatvorením dodatku 
k zmluve a pod.), inak je presun neplatný a podmienený výlučne schválením mestským 
zastupiteľstvom za predchádzajúceho stanoviska hlavného kontrolóra mesta“ 

- a nahrádza sa znením:  
„- presun prostriedkov medzi položkami v rámci bežných výdavkov rozpočtu, najviac však do výšky 
50 000 EUR za celé obdobie rozpočtového roka za jednotlivú podpoložku a rozpočtovú akciu, pokiaľ 
nie je týmito pravidlami určené inak - presun prostriedkov medzi podpoložkami a rozpočtovými 
akciami kapitálových výdavkov rozpočtu v rámci jednej rozpočtovej kapitoly, do výšky 10% 
(vrátane) upraveného rozpočtu rozpočtovej podpoložky/rozpočtovej akcie, z ktorej majú byť 
rozpočtové prostriedky presunuté; najviac však do výšky 16 600 EUR, pričom presun prostriedkov 
podľa tejto odrážky musí byť vykonaný pred vznikom záväzku mesta (t. j. pred uzatvorením zmluvy, 
pred uzatvorením dodatku k zmluve a pod.), inak je presun neplatný a podmienený výlučne 
schválením mestským zastupiteľstvom za predchádzajúceho stanoviska hlavného kontrolóra mesta“ 
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Návrh na uznesenie č. 2:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 

Návrh na potvrdenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2023-MZ zo dňa 2.2.2023 
 
potvrdzuje 

v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2023-MZ zo dňa 2.2.2023, ktorého výkon bol 
v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
pozastavený, a to v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o  
Návrh Dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre v znení neskorších 
dodatkov  
s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre podľa predloženého návrhu, 
vrátane nasledovnej schválenej zmeny: 
- v navrhovanom znení čl. 56a) ods. 2 dodatku č. 5 sa na konci dopĺňa znenie: 

„Uvedenú lehotu je možné predĺžiť iba v zreteľahodných a odôvodnených prípadoch po 
predchádzajúcom upovedomení a dohode s dotknutým poslancom. Pokiaľ je možné časť 
požadovaných podkladov, vysvetlení alebo informácií možné poskytnúť v lehote podľa prvej vety, je 
povinnosť ich v uvedenej lehote poskytnúť.“ 

- v navrhovanom znení čl. 56a) ods. 4 dodatku č. 5 sa na konci vymieňa znenie:  
„Konanie v rozpore s týmto článkom, spočívajúce v nedôvodnom odmietnutí splniť povinnosť alebo 
bezdôvodnom nesplnení povinností, sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny v zmysle 
príslušných právnych predpisov a interných noriem mesta ako zamestnávala.“ 
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Návrh na uznesenie č. 3:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 

Návrh na potvrdenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 36/2023-MZ zo dňa 2.2.2023 
 
potvrdzuje 

v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 36/2023-MZ zo dňa 2.2.2023, ktorého výkon bol 
v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
pozastavený, a to v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o  
Návrh Dodatku č. 11 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení neskorších 
dodatkov 
v y d á v a 
Dodatok č. 11 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení neskorších 
dodatkov v rátane nasledovných schválených zmien: 
- v § 5 ods. 2 písm. z) sa navrhované znenie „2 roky“ nahrádza znením „1 rok“  
- v § 5 ods. 2 písm. bb) sa navrhované znenie „2 roky“ nahrádza znením „1 rok“ 

- v § 5 ods. 4 písm. c) sa navrhované znenie nahrádza znením:  
„nájme na dobu určitú do 1 roka, bez možnosti opakovaného alebo pokračujúceho uzatvorenia 
nájmu s dobou nájmu vždy do 1 kalendárneho roku s tým istým nájomcom na ten istý účel, 
s výnimkou 

- nájmov s víťazom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) 
- nájmov v prípadov hodných osobitného zreteľa 

- nájmov za účelom umiestnenia exteriérových sedení alebo zariadení s dobou nájmu nad 
3 mesiace v rámci jedného kalendárneho roku  

- nájmov za účelom zriadenia stanovíšť prostriedkov alebo zariadení pre prevádzkovanie 
služieb zdieľanej mikromobility s dobou nájmu nad 3 mesiace v rámci jedného 
kalendárneho roku“ 

- v § 5 ods. 4 písm. i) sa navrhované znenie nahrádza znením: 
„výpožičke nehnuteľností na dobu určitú do 1 roka, bez možnosti opakovaného alebo pokračujúceho 
uzatvárania výpožičky s dobou výpožičky vždy najviac do 1 kalendárneho roku s tým istým 
vypožičiavateľom na ten istý účel, s výnimkou 

- výpožičky za účelom umiestnenia exteriérových sedení alebo zariadení s dobou výpožičky 
nad 3 mesiace v rámci jedného kalendárneho roku  

- výpožičky za účelom zriadenia stanovíšť prostriedkov alebo zariadení pre 
prevádzkovanie služieb zdieľanej mikromobility s dobou výpožičky nad 3 mesiace v rámci 
jedného kalendárneho roku“  

- v § 5 ods. 4 písm. f) sa v navrhovanom znení upravuje znenie druhej vety nasledovne:  
„Nájom podľa tohto odseku na účely uskutočnenia kultúrnej, športovej alebo spoločenskej akcie, 
ktorému nebráni zákonný dôvod alebo schválený, resp. predpokladaný plán akcií organizovaných 
mestom, je dovolený a nie je možné ho zakázať.“ 
 
u k l a d á 
vedúcej odboru majetku MsÚ v Nitre zabezpečiť: 

- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 11 k 
Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení neskorších 
dodatkov na úradnej tabuli mesta Nitry 

T: do 10 dní  
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- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č. 11 
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení neskorších 
dodatkov na webovom sídle mesta Nitry  
T: do 30 dní K: referát organizačný 
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Dôvodová správa 
 
 
Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.: Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach 

života obce, najmä je mu vyhradené 

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, 

schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, 

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet 

obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych 

dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo 

pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v 

rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta. 

 

Podľa § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb.: Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak časť vety za bodkočiarkou, odsek 5, § 13 ods. 

8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo osobitný zákon neustanovuje inak; na prijatie 

nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

 

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/190 Zb.: Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného 

zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho 

nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10. 

 

Podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.: Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa 

odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov 

všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho 

schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. 

 

 


