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Z á p i s n i c a 

z 24. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 

 
Dátum a miesto konania:   Nitra, 17. februára 2009 
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:                    pp. Burda, Čuboň, Hlavačka, Jech (ZSC), Vítek 
 
 
PROGRAM 
 

1. Otvorenie 
 
2. Voľba pracovných komisií 

 
 

3. Návrh na  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 239/2008-MZ              
zo dňa 26. 06. 2008 (NDS, a.s., Bratislava - rýchlostná komunikácia „R1 Nitra, západ  
Selenec“ v kat. území Chrenová)     mat. č. 1325/09 

 
4. Informatívna správa o rokovaniach, riešeniach, materiáloch k  problematike 

zmierňovania dopadov finančnej a hospodárskej krízy  mat. č. 1327/09 
 

5. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 421/2008-MZ zo dňa 
11. 12. 2008 (ENTP)       mat. č. 1326/09 

 
6. Návrh na uznesenie 

 
7. Záver 

 
 

1. Otvorenie 
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 

privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny 
prítomných 21  poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 
Neskorší príchod avizovali p. J. Belica, Letko, Kovarčík. 

 
2. Voľba pracovných komisií 

 
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie v nasledovnom zložení:  
predseda – p. Juhás, členovia – pp. Bradáč, Bečica, Greššo, Forrová. 
 
Hlasovanie č. l (o návrhu na zloženie návrhovej komisie) 
prezentácia – 17 
za – 19 
proti - 1 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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Všetky materiály boli predmetom rokovania riadnej mestskej rady v dopoludňajších hodinách 
okrem materiálu Projekt mesta Nitra Solidarita s občanom.  
 
Hlasovanie č. 2 (o návrhu programu ako celku) 
prezentácia – 21 
za – 19 
proti - 1 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov p. Alexandru 
Halmovú a p. Františka Hollého. 
 

3. Návrh na  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 239/2008-MZ              
zo dňa 26. 06. 2008 (NDS, a.s., Bratislava - rýchlostná komunikácia „R1 Nitra, 
západ  Selenec“ v kat. území Chrenová)    mat. č. 1325/09 

 
Nemová – predkladáme návrh na zmenu uznesenia, v ktorom bol schválený odpredaj a nájom 
pozemkov vo vlastníctve mesta Nitry pre Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá nám predložila 
nové geometrické plány, nakoľko došlo k  čiastočnému posunu rýchlostnej komunikácie 
a zmenil sa aj rozsah zaberaných pozemkov a výmery jednotlivých dielov. Zmena sa týka kat. 
úz. Chrenová.   
Materiál bol prerokovaný na mestskej rade dňa 17. 2. 2009, ktorá odporučila schváliť návrh 
zmeny uznesenia.  
 
primátor – je to kľúčový materiál pre zvolanie dnešného mimoriadneho zastupiteľstva, 
nakoľko podľa všetkých dostupných informácií by malo v krátkej dobe prísť k podpisu 
Koncesionárskej zmluvy medzi Ministerstvom dopravy a dodávateľom stavby, čo je pre nás  
dôležité.  
 
Hlasovanie č. 3 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo návrh na  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 239/2008-MZ zo dňa 26. 06. 2008 
(NDS, a.s., Bratislava - rýchlostná komunikácia „R1 Nitra, západ Selenec“ v kat. území 
Chrenová), schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 239/2008-MZ zo 
dňa 26. 06. 2008 nasledovne: 
 - v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie bodu 3. a nahrádza ho znením: 
„3. Kúpna zmluva č. X3130/216/2009/Chrenová/1528/Geodetika v k. ú. Chrenová podľa GP 
č. 2064/08 overeným dňa 6. 10. 2008 pre trvalý záber pozemkov v rozsahu: 
LV č. 2348 v KN register „E“ parc. č. 1278 a to: 

diel č. „82“ o výmere 683 m2 do novovytvorenej parc. č. 2515/82 
diel č. „103“ o výmere 2820 m2 do novovytvorenej parc. č. 2515/103 

LV č. 2700 v KN register „E“ parc. č. 1658 v podiele 16744/6303960 a to: 
diel č. „86“ o výmere 243 m2 do novovytvorenej parc. č. 2515/86 

LV č. 2700 v KN register „E“ parc. č. 1659 v podiele 16744/6303960 a to: 
 diel č. „87“ o výmere 166 m2 do novovytvorenej parc. č. 2515/87 
spolu o výmere 3912 m2 za cenu 188 708,51 € (t. j. 5 685 032,44 Sk; 1€ = 30,1260 Sk)“ 
 - v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa pôvodné znenie bodu 4. a nahrádza ho znením: 
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„4. Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č.: X3130/ZoZ216/2009/Chrenová/1528/Geodetika         
k. ú. Chrenová podľa GP č. 2064/08 vyhotoveného Slovenskou geodetickou spoločnosťou,  
s. r. o. zo dňa 30. 07. 2008 pre dočasný záber pozemkov v rozsahu: 
 
LV č.        KN     KN   užívaný  dočasný záber   cena za m2 

     register „E“   register „C“  diel č.  o výmere v m2     v  €/rok 
1223         585/2       29   139      5,5046 
      588/101       31     43     5,5046 
      813      33   831     8,9399 
      817      34    33     8,9399 
      818      35   495     8,9399 
      838      36            2095   10,5362 
      850      37   729   11,7067 
      857      38   401   11,7067 
      875/1     39       9   11,7067 
 
LV č.        KN     KN   užívaný  dočasný záber   cena za m2 

     register „E“   register „C“  diel č.  o výmere v m2      v €/rok 
2348      620/101       32   698       4,5548 
    1278        58   432       4,5548 
    1278        59     75       4,5548 
      171      171     33       6,8587 
    1658        69    533      podiel      4,5548 

         16744/6303960 
    1659       70      91      podiel      4,5548 

         16744/6303960“ 
- v ukladacej časti sa na konci textu pripája znenie: 
„a zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa bodu 3 schvaľovacej časti uznesenia“) 
- uzn. č. 29/2009-MZ 

 
prezentácia – 25 
za - 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

4. Informatívna správa o rokovaniach, riešeniach, materiáloch k  problematike 
zmierňovania dopadov finančnej a hospodárskej krízy  mat. č. 1327/09 

 
primátor – uvedenie tohto materiálu na rokovaní mimoriadneho mestského zastupiteľstva  
pokladám za veľmi dôležité v súvislosti s fin. krízou, ktorá doľahla aj na SR, aj na mesto 
Nitra. Týmto spôsobom chceme hľadať určité východiská v našich podmienkach, aby sme 
dodržali určité rozvojové programy, ktoré máme v meste, ale aby sme aj upozornili nielen 
mesto, ale aj MsÚ, naše organizácie na potrebu šetriť vo výdavkovej časti rozpočtu, ktorý bol 
prijatý na rok 2009.  
Čo sa týka samotného projektu Solidarity s občanom, ide o to, aby sme sa ako zvolení 
zástupcovia mesta pokúsili predstaviť také riešenia, ktoré by mestu a jeho obyvateľom v tých 
najbližších rokoch pomohli. Základné piliere, ktoré chceme navrhnúť pre Solidaritu s 
občanom je vytvorenie mestského podniku, vzdelávacieho centra, poradenského centra pre 
občana v núdzi, fond ekon. pomoci a stimuly na podporu rozvoja mesta.   
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Materiál je rozpracovaný tak, aby sme dnes zobrali na vedomie Informatívnu správu 
o rokovaniach, riešeniach, materiáloch k problematike zmierňovania dopadov finančnej 
a hospodárskej krízy a  projekt mesta Nitry „Solidarita s občanom“, odporučilo by sa mi 
vytvoriť Radu pre riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy v meste Nitra 
a splnomocnilo by ma realizovať jednotlivé projekty z projektu mesta Nitry „Solidarita 
s občanom. 
 
Baláž – navrhujem upraviť uznesenie, a to vypustiť časť uznesenia od slova odporúča. 
  
Hlasovanie č. 4 (o pozmeň návrhu p. Baláža) 
prezentácia - 26 
za – 8 
proti - 6 
zdržali sa - 9 
Návrh nebol schválený.  
 
Hlasovanie č. 5 (o pôvodnom návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o rokovaniach, riešeniach, materiáloch k problematike zmierňovania 
dopadov finančnej a hospodárskej krízy, 
berie na vedomie 
1.  informatívnu správu o rokovaniach, riešeniach, materiáloch k problematike zmierňovania    

dopadov finančnej a hospodárskej krízy 
2.   projekt mesta Nitry „Solidarita s občanom“  
odporúča primátorovi mesta Nitry vytvoriť Radu pre riešenie dopadov finančnej 
a hospodárskej krízy v meste Nitra, 
splnomocňuje primátora mesta Nitry zabezpečiť postupnú realizáciu projektu mesta Nitry 
„Solidarita s občanom“) - uzn. č. 30/2009-MZ 
prezentácia -  
za - 21 
proti - 0 
zdržali sa - 4 
Návrh bol schválený.  
 

5. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 421/2008-MZ  
      zo dňa 11. 12. 2008 (ENTP)     mat. č. 1326/09 

 
primátor – predkladám návrh na zmenu uznesenia ako jedno z opatrení, ktoré nám môže 
ušetriť časť prostriedkov, ktoré hľadáme v rozpočte. Odložíme vstup do tejto organizácie 
pokiaľ vznikne iná situácia.  
 
Hlasovanie č. 6 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo návrh na 
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 421/2008-MZ zo dňa 11. 12. 2008,  
zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 421/2008-MZ zo dňa 11. 12. 2008,  
splnomocňuje primátora mesta Nitry oznámiť Európskej platforme nových miest ukončenie 
členstva v tejto organizácii) - uzn. č. 31/2009-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 18 
proti - 2 
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zdržali sa - 4 
Návrh bol schválený.  
 

6. Návrh na uznesenie 
 
Juhás – na 24. zasadnutí mimoriadneho mestského zastupiteľstva boli prerokované všetky 
schválené body a ku každému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 

7. Záver 
 

  Na záver primátor skonštatoval, že program (mimoriadneho) mestského zastupiteľstva 
bol vyčerpaný a vyhlásil 24. zasadnutie mestského zastupiteľstva za skončené. 
 
Nitra,  24. 2. 2009   

 
 
Zapísala: 
Anna Molnárová, v. r.  
ref. organizačný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jozef Dvonč, v. r.         Ľubomír Martinka, v. r.  
primátor mesta Nitry                                                      prednosta Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : 

Alexandra Halmová, v. r.  

a 

František Hollý, v. r.  

 

 
 


