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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 zmeny účinnosti zmluvy z pôvodných kritérií 
na účinnosť na rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku   

 

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 zmeny účinnosti zmluvy z pôvodných kritérií na účinnosť 
na rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku   
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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 boli zistené nedostatky, ktoré sa MIRRI SR za súčinnosti Mesta Nitra snaží 
doriešiť. Mesto Nitra poskytlo všetky požadované doklady, ktoré neboli súčasťou ŽoNFP. Mestu Nitra 
bolo doručené rozhodnutie o schválení projektu v plnej výške vo februári 2022, ktoré však nebolo 
korektné. V súčasnosti sa tieto skutočnosti potvrdzujú osobitnou komisiou  MIRRI SR. Mesto Nitra 
vyvrátilo všetky nedostatky a mala by mu byť potvrdená žiadaná výška NFP z pôvodného rozhodnutia. 
Podľa informácií z Riadiaceho orgánu IROP, prebehlo opätovne odborné hodnotenie, ktoré túto 
skutočnosť potvrdilo. V súčasnosti čakáme na výstup z osobitnej komisie, ktorá potvrdí odborné 
hodnotenie projektu a následne bude pripravený administratívny proces podpisu zmluvy o NFP, ktorý 
trvá približne mesiac. 

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 č. 1157/2022/OPaSR zo dňa 11.5.2022 s odkladom účinnosti na platnosť a účinnosť zmluvy 
o NFP a zároveň úspešnosť administratívnej kontroly dokumentácie z verejného obstarávania 
Poskytovateľom NFP. Z uvedeného dôvodu je zmluva platná avšak nie je účinná. V prípade postupu 
v zmysle uzatvorenej zmluvy, nie je možné stihnúť realizáciu projektu, nakoľko musí byť ukončený 
10/2023 a predpoklad ukončenia procesu uzatvorenia zmluvy a následnej kontroly VO je zo skúseností 
cca 3 mesiace. Z uvedených dôvodov navrhujeme uzatvoriť dodatok so zhotoviteľom na účinnosť 
zmluvy, ktorá by bola viazaná na doručenie rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku. Uzatvorením dodatku si zabezpečíme okamžité spustenie 
realizácie investičnej akcie, ktorá však nemá v danom momente krytie z externých zdrojov, nakoľko 
prebieha administrácia prípravy zmluvy o NFP. V rámci tohto procesu existujú dve alternatívy a to: 

a) Podpísanie zmluvy o NFP, financovanie z IROP v plnej výške žiadosti o NFP 
b) Potvrdenie pôvodného rozhodnutia hodnotiteľov, t.j. schválenie výšky NFP cca 720 tis. Eur, 

potreba dofinancovania z rozpočtu mesta 
Možnosť b) považujeme za vysoko nepravdepodobnú. V prípade ak by nastala táto skutočnosť, 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo uznesenie č. 167/2021-MZ zo dňa 20.05.2021, ktorým 
deklaruje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. V tejto 
situácii môžeme hovoriť o neoprávnených výdavkoch definovanými Riadiacim orgánom IROP.  
Ďalšou možnosťou prefinancovania projektu z externých zdrojov je schválený Program Slovensko, 
v ktorom by sme si však vyčerpali značnú alokáciu na zelené projekty v novom programovom období. 
 Mesto Nitra komunikovalo so zhotoviteľom, ktorý potvrdil realizáciu v období do 10/2023, 
v prípade ak bezodkladne po schválení daného uznesenia im bude odovzdané stavenisko. 

 

 


