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Z á p i s n i c a 

z 32. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 

 
Dátum a miesto konania:   Nitra, 13. novembra 2009 
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:                    pp. František Baláž, Jozef Čuboň,  František Hollý,  
                                              Štefan Klačko, Anton Letko, Vladimír Libant, Ján Vančo 
 
P r o g r a m  
 

1. Otvorenie 
 
2. Voľba pracovných komisií 

 
3. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mesta Nitry na rok 2009   

mat. č. 1653/09 
4. Návrh na uznesenie 

 
5.  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  23 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 

 
2. Voľba pracovných komisií 

 
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení:  
predsedníčka – p. Marta Rácová 
členovia – pp. Ján Jech, Milan Burda, Lýdia Forrová, Eva Hlaváčová 
 
Hlasovanie č. l (o návrhu na zloženie návrhovej komisie) – aklamačne 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený.  
 
primátor – materiál predkladám z dôvodu, že Mesto Nitra do termínu konania volieb                    
do orgánov samosprávnych krajov neobdrží finančné prostriedky na úhradu odmien členom 
a zapisovateľom okrskových volebných komisií. Po obdržaní finančných prostriedkov zo ŠR 
budú spätne vrátené do rozpočtu mesta.  
Materiál bol predmetom konania mimoriadnej mestskej rady, ktorá odporučila MZ materiál 
schváliť.  
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Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem p. Alexandru Halmovú a p. Jána 
Grešša.  
 
 

3. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mesta Nitry na rok 2009   
mat. č. 1653/09 

 
Keselyová – do dnešného dňa sme neobdržali fin. prostriedky z Ministerstva vnútra SR                 
na vyplatenie odmien členom a zapisovateľom okrskových komisií pri voľbách do VÚC. 
Vzhľadom k tomu, že tieto fin. prostriedky potrebujeme vyplatiť pri voľbách, je potrebné 
rozpočtové opatrenie schváliť s tým, že po obdržaní fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
budú tieto vrátené do rozpočtu. V zmysle zákona č. 303/2001 Z. z. a vyhlášky MV SR                   
č. 467/2001 Z. z. majú členovia a zapisovatelia okrskových komisií nárok na odmenu                   
vo výške 36 €.   
 
primátor - Min. vnútra SR nám potvrdilo, že čakajú z ministerstva financií rozpočtové 
opatrenie na odmeny členov komisií. 
 
Vítek – mesto je povinné zabezpečiť vyplatenie odmien, mám však doplňujúci návrh, aby boli 
odmeny vyplatené až v 2. kole volieb, a to z dôvodu, že je problém s účasťou členov komisií 
do 2. kola a bude to pre nich motivačné.  
 
Hlasovanie č. 2 (o doplňujúcom návrhu p. Víteka)  - aklamačne 
prezentácia – 23 
za – 3 
proti – 16 
zdržal sa - 0 
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie č. 3 (o návrhu na uzn.:  Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2009,                                                        
schvaľuje rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2009 podľa predloženého 
návrhu) – uzn. č. 331/2009-MZ                              - aklamačne 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 

4. Návrh na uznesenie 
 
Rácová – za návrhovú komisiu konštatujem, že k dnešnému bodu programu bolo prijaté 
a schválené uznesenie. 
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5.  Záver 
 

Na záver primátor skonštatoval, že program (mimoriadneho) mestského zastupiteľstva bol 
vyčerpaný a vyhlásil 32. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre                
za skončené. 
 
 
Nitra, 16. 11. 2009    
 
 
 
 
Zapísala: 
Anna Molnárová, v. r.   
ref. organizačný 
 
 
 
 
 
 
     Jozef Dvonč, v. r.                     Ľubomír Martinka, v. r.    
      primátor                                                                                      prednosta  
     mesta Nitry                                                                       Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : 
 

Alexandra Halmová, v. r.  
a 

Ján Greššo, v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


