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Z á p i s n i c a 

z 33. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
Dátum a miesto konania:  Nitra, 10. decembra 2009 
Prítomní:                             podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:          pp. Jozef Čuboň (ZSC), Ján Kovarčík (NR SR),                            
            Renáta Kolenčíková 
 
 

PROGRAM 
 

1. Otvorenie 
 

2. Voľba pracovných komisií 
 

3. Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa              
14. 12. 1995 v bodoch a), b)     mat. č. 19 

 
   Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 209/2008-MZ zo dňa                    

26. 6. 2008  v bode 2)      mat. č. 1179/08 
    

4. Správa o výsledku kontroly vybavovania žiadostí o prenájom nehnuteľného majetku                 
na MsÚ v Nitre        mat. č. 1621/09 

 
5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vybraných investičných akcií 

        mat. č. 1602/09 
 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na I. polrok 2010 
        mat. č. 1658/09 
 

7. Správa o výsledku kontroly správnosti administratívneho postupu verejného obstarávania  
        mat. č. 1623/09 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 19/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Čermáň         mat. č. 1631/09 

 
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 23/2009 o určení názvu ulice v časti 

mesta Klokočina        mat. č. 1630/09 
 

10. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002 o určení 
školských obvodov základných škôl v meste Nitra   mat. č. 1647/09 

 
11. Návrh na vydanie Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 

zo dňa 28. 8. 2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

        mat. č. 1642/09 
 

12. Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov       mat. č. 1622/09 
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13. Návrh cenových kalkulácií za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu                  

od občanov mesta Nitra na rok 2010     mat. č. 1604/09 
 

14. Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 13/2004 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  mat. č. 1641/09 

 
15. a) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2010 – 2012 mat. č. 1652/09 

 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2010 –                                    

2012  a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2010    mat. č. 1562/09-a 
 

16. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočtoch základných škôl, ZUŠ J. Rosinského,                  
CVČ Domino na rok 2009       mat. č. 1656/09 

 
17. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Správy materských škôl v Nitre na rok 2009 

        mat. č. 1633/09 
 

18. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a  Mestského zastupiteľstva v  Nitre                   
na I. polrok 2010        mat. č. 1612/09 

 
19. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                      

na I. polrok 2010       mat. č. 1628/09 
 

20. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre  mat. č. 1590/09-1 
 

21. Informatívna správa a návrh opatrení na zlepšenie situácie v centrálnej časti mesta Nitra  
        mat. č. 1625/09 

22. Informatívna správa k Svetovému dňu turizmu v Nitre   mat. č. 1624/09 
 

23. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Jozefovi Dóczymu za celoživotné dielo 
obohacujúce ľudské poznanie a za originálne stvárnenie divadelných a filmových postáv 

        mat. č. 1648/09 
 

24. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Divadlu Andreja Bagara v Nitre za prínos                          
pre slovenské divadelné umenie, za všestranný rozvoj divadelnej kultúry a reprezentáciu 
mesta Nitry doma i v zahraničí     mat. č. 1649/09 

 
25. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Eve Ruthovej za dlhoročné všestranné kultúrno-

spoločenské aktivity prispievajúce k vytváraniu dobrého mena mesta Nitry  
        mat. č. 1651/09 
 

26. Návrh na odpredaj služobného motorového vozidla  mat. č. 1615/09 
 

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom priestorov 
v budove Základnej školy kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra, 949 01) 

        mat. č. 1640/09 
 

28. Správa na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku Mestských služieb Nitra  
        mat. č. 1342/09-1 
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29. Návrh na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry v správe 

mestskej organizácie Správa materských škôl v Nitre   mat. č. 1603/09-1 
 

30. Návrh na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry v správe 
príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 

        mat. č. 1571/09-1 
 

31. Zlepšenie stavu, správy a nakladanie s mestským nehnuteľným majetkom v správe SŠaRZ 
        mat. č. 1619/09 
 

32. Návrh na doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie „Správa športových 
a rekreačných zariadení mesta Nitry“    mat. č. 1605/09 

 
33. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb, 

Tehelná 3, Nitra         mat. č. 1608/09 
 

34. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb, 
Tehelná 3, Nitra         mat. č. 1614/09 

 
35. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 108/2009-MZ zo dňa                   

7. 5. 2009        mat. č. 1634/09 
 

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Renáta Homolová, 
PhD., Vikárska 1, 949 01 Nitra)     mat. č. 1637/09 

 
37. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta spravovaným príspevkovou organizáciou SŠaRZ – 

Telocvičňa, Hlboká ulica       mat. č. 1620/09 
 

38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ľubomír Matušík 
a Henrieta Matušíková, Okružná 152/40, 955 01 Tovarniky) mat. č. 1638/09 

 
 

39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (František Moravčík, 
Pod Katrušou 10, 949 05 Nitra)     mat. č. 1639/09 

 
40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. arch. Tibor 

Zelenický)        mat. č. 1643/09 
 

41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jaroslav Mrosko 
a manž. Mária)        mat. č. 1644/09 

 
42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ivan Kubík, 

CHLADEX)        mat. č. 1645/09 
 

43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Pavol Mečár) 
        mat. č. 1646/09 
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44. Návrh na pridelenie bytov podľa § 6 ods. 1 písm. d) v zmysle platnej VZN Mesta Nitra                
č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov               
vo verejnom záujme       mat. č. 1657/09 

 
45. Interpelácie 

 
46. Diskusia 

 
47. Návrh na uznesenie 

 
48. 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 24 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. Anton Kretter, František Bečica, František Halás, Lýdia Forrová. 
 
Hlasovanie č. 2  (o návrhu na zloženie návrhovej komisie) 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
primátor – dodatočne Vám boli doručené materiály: 

- mat. č. 1666/09 „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2009“, ktorý   
navrhujem zaradiť do programu rokovania za pôvodný bod 14 ako nový bod 15,  

- mat. č. 1669/09 „Návrh zabezpečenia  finančných  prostriedkov na výstavbu technickej 
vybavenosti - komunikácie  „Mikov Dvor – Nitra“,  

- mat. č. 1668/09 „Návrh zabezpečenia finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov  
„Obytný súbor Nitra - Diely IV, bytové domy A  23 b. j. + B  23 b. j. +  C 23 b. j. + D  23 b. j.  
celkom 92  b. j. + TV a IS“  v majetku mesta Nitry,         

- mat. č. 1659/09 „Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ 
na rok 2009“, ktoré navrhujem zaradiť v tomto poradí za pôvodný bod 15 ako nové body 17, 
18, 19.  
Ďalej ste obdržali k mat. č. 1652/09 „Presun nezrealizovaných investičných akcií v rozpočte 
v roku 2009 do rozpočtu r. 2010“, nájomnú zmluvu č. 63/2003 zo dňa 13. 10. 2003 v znení 
dodatkov, NZ č. 48/2009 zo dňa 27. 11. 2009 a listy od konateľa spoločnosti PSKS                   
p. Vladimíra Rossa, v ktorých žiada MZ o riešenie situácie týkajúcej sa prevádzkovania 
nitrianskeho krematória. Navrhujem, aby sme sa zaoberali týmto problémom v rámci bodu 
„Diskusia“.   
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Hlasovanie č. 3 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1666/09 „Návrh na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2009“ ako nový bod 15) 
prezentácia – 22 
za - 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 4 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1669/09 „Návrh zabezpečenia 
finančných prostriedkov na výstavbu technickej vybavenosti – komunikácie „Mikov Dvor – 
Nitra“ ako bod 17) 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 5 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1668/09 „Zabezpečenie finančných 
prostriedkov na výstavbu nájomných bytov „Obytný súbor Nitra – Diely IV, bytové domy 
A 23 b. j. + B 23 b. j. + C 23 b. j. + D 23 b. j. celkom 92 b. j. + TV a IS“ v majetku mesta 
Nitry“ ako bod 18) 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 6 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1659/09 „Návrh na rozpočtové 
opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2009“ ako bod 19) 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 7 (o návrhu programu ako celku vrátane schválených zmien) 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem p. Oľgu Csákayovú              
a p. Antona Letka. 
Overovateľmi zápisnice z 31. zasadnutia MZ boli p. Alexandra Halmová a p. Eva Hlaváčová. 
 
Halmová – zápisnica je napísaná v súlade s rokovaním, čo som potvrdila svojím podpisom. 
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Hlaváčová – zápisnicu z 31. zasadnutia MZ zo dňa  5. 11. 2009 som si prečítala, 
skonštatovala som, že bola spísaná v súlade s priebehom rokovania a na znak toho som ju 
podpísala. 
 
primátor - overovateľmi zápisnice z 32. zasadnutia mimoriadneho MZ boli p. Alexandra  
Halmová a p. Ján Greššo. 
 
Halmová – zápisnica z 32. zasadnutia mimoriadneho MZ je napísaná v súlade s rokovaním, 
čo som potvrdila svojím podpisom. 
 
Greššo – zápisnica bolo zapísaná tak, ako to bolo prerokované na mimoriadnom MZ, čo som 
potvrdil svojím podpisom. 
 
primátor – keďže pripomienky nie sú , považujem týmto obe zápisnice za schválené. 
 

3. Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo 
dňa 14. 12. 1995 v bodoch a), b)     mat. č. 19 

 
Trojanovičová – uzn. sa plní a zostáva v platnosti. 
 
            Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 209/2008-MZ zo 

dňa 26. 6. 2008  v bode 2)      mat. č. 1179/08
     

Trojanovičová - uzn. nie je splnené a navrhuje sa vypustiť z kontroly. 
 
Hlasovanie č. 8 (o návrhu na uzn. ku kontrole plnenia: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo  dňa  14. 
12. 1995,  
konštatuje, že uznesenie č. 181/95-MZ  v bodoch a), b) sa plní a zostáva v platnosti)                         
- uzn. č. 332/2009-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 209/2008-MZ  zo  dňa  26. 6. 2008, 
konštatuje, že uznesenie č. 209/2008-MZ nie je splnené, vypúšťa sa z kontroly) 
- uzn. č. 333/2009-MZ 

 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený.  
 

4. Správa o výsledku kontroly vybavovania žiadostí o prenájom nehnuteľného 
majetku na MsÚ v Nitre      mat. č. 1621/09 

 
Halmo – kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti. 
Kontrolovanú problematiku upravuje VZN Mesta č. 1/2006, ako aj Smernica Mesta Nitry              
č. 17/2007. Kontrolou boli preverené všetky nájomné zmluvy, konštatujem, že odd. majetku 
mesta ako aj Službyt pracovali v súlade s uvedenými normami a neboli zistené nedostatky. 
Mestská rada dňa 3. 11. 2009 prerokovala uvedenú správu a odporúča MZ vziať správu          
na vedomie. 
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Hlasovanie č. 9 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku kontroly vybavovania žiadostí o prenájom nehnuteľného majetku na MsÚ v Nitre, 
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly vybavovania žiadostí o prenájom nehnuteľného 
majetku na MsÚ v Nitre) - uzn. č. 334/2009-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vybraných investičných akcií 
        mat. č. 1602/09 
Halmo – uvedená kontrola vychádzala zo schváleného plánu kontrolnej činnosti. Kontrola 
bola zameraná na vybrané inv. akcie, a to Ubytovňa na Hlbokej,  ZŠ Krčméryho, KD 
Dražovce, CVČ Domino, ZŠ Vajanského. Boli zistené určité nedostatky, ktoré súvisia 
s administratívnymi postupmi vo verejnom obstarávaní, ktoré upravuje Smernica mesta                  
č. 8/2007. Na základe vykonanej kontroly bolo doporučené prijať opatrenie, ktoré                         
p. prednosta prijal. Opatrenie z kontroly bolo splnené, avšak pri prerokovaní na mestskej rade 
bolo doporučené, aby MZ vzalo správu z kontroly na vedomie, ale aby bola predložená aj             
na rokovanie komisie pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť.  
Komisia na svojom zasadnutí dňa 11. 11. 2009 správu vzala na vedomie a odporučila prijať 
štyri opatrenia, ktoré sú v materiáli uvedené.  
 
Baláž – osvojujem si návrh komisie pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť 
a navrhujem za uznesenie doplniť:  MZ - ukladá prednostovi mestského úradu realizovať 
v zmysle návrhu Komisie MZ v Nitre pre územné plánovanie, architektúru a investičnú 
činnosť  zo dňa 11. 11. 2009 body 1,) 3,) 4) 
- odporúča primátorovi mesta Nitry realizovať v zmysle návrhu Komisie MZ v Nitre pre 
územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť  zo dňa 11. 11. 2009  bod 2).  
 
Hlasovanie č.10 (o doplňujúcom návrhu p. Baláža)  
prezentácia - 21 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
  
Hlasovanie č. 11 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu                  
o  výsledku následnej finančnej kontroly vybraných investičných akcií,                                    
berie na vedomie Správu o  výsledku následnej finančnej kontroly vybraných investičných 
akcií,                                    
ukladá prednostovi mestského úradu realizovať v zmysle návrhu Komisie MZ v Nitre                    
pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť  zo dňa 11. 11. 2009 body 1,) 3,) 4) 
odporúča primátorovi mesta Nitry realizovať v zmysle návrhu Komisie MZ v Nitre                       
pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť  zo dňa 11. 11. 2009  bod 2)) 
- uzn. č. 335/2009-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 21 
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proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na I. polrok 
2010        mat. č. 1658/09 

 
Halmo – predloženie správy vyplýva zo zákona č. 369/2004 o obecnom zriadení, materiál je 
obsahovo spracovaný v súlade s VZN č. 11/2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitry.              
Do plánu kontroly sme zapracovali aj predložené návrhy poslancov, poslaneckých klubov 
a vlastných návrhov. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol prerokovaný na mestskej rade dňa 
24. 11. 2009 bez pripomienok. Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke mesta v súlade so zákonom. 
 
Kretter – aby sa každý rok nepresúvali inv. akcie, navrhujem doplniť v Pláne kontrolnej 
činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na I. polrok 2010“ bod 11) znenia: „Kontrola 
dôvodov nezačatia realizácie investičných akcií s projektovou dokumentáciou vyhotovenou 
do 31. 12. 2008 zaradených do rozpočtu mesta Nitry mestským zastupiteľstvom dňa 11. 12. 
2008.                                                 T: I. štvrťrok“ 
 
Hlasovanie č. 12 (o pozmeňovacom návrhu p. Krettera)  
prezentácia – 22  
za – 13 
proti - 0 
zdržal sa - 8 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 13 (o návrhu na uzn. vrátane pozmeňovacieho návrhu: Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre prerokovalo „Návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ                    
na I. polrok 2010“,  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ                  
na I. polrok 2010 podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovnej schválenej zmeny: 
-  v „Pláne kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na I. polrok 2010“ dopĺňa                
bod 11) znenia: „Kontrola dôvodov nezačatia realizácie investičných akcií s projektovou 
dokumentáciou vyhotovenou do 31. 12. 2008 zaradených do rozpočtu mesta Nitry mestským 
zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2008.  T: I. štvrťrok“) - uzn. č. 336/2009-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 

7. Správa o výsledku kontroly správnosti administratívneho postupu verejného 
obstarávania         mat. č. 1623/09 

 
Halmo – kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti a bola 
zameraná najmä na správnosť postupu zadávania podprahových zákaziek a zákaziek  
s nízkymi hodnotami. Verejné obstarávanie upravuje zákon č. 25/2006 a Smernica Mesta 
Nitra č.  8/2007. Pri kontrole sme zistili viaceré nedostatky administratívneho charakteru,   
ktoré boli priebežne odstraňované a to tak, že nebolo potrebné prijať ďalšie opatrenia.  
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Prednosta neprijal opatrenia na nápravu, čo však súvisí s predchádzajúcou kontrolou inv. 
akcií, kde boli podobné nedostatky a prijatým opatrením boli vedúci oddelení upozornení                  
na dodržiavanie príslušnej smernice.  
Mestská rada dňa 3. 11. 2009 prerokovala predmetnú správu a odporučila MZ vziať správu                
na vedomie. 
 
Hlasovanie č. 14 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku kontroly správnosti administratívneho postupu verejného obstarávania,                               
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly správnosti administratívneho postupu verejného 
obstarávania) - uzn. č. 337/2009-MZ 
 
prezentácia - 23 
za – 20 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 19/2009 o určení názvu 
ulice v časti mesta Čermáň       mat. č. 1631/09 

 
Buranská – ulica sa nachádza v časti mesta Čermáň medzi ulicami Dolnočermánska 
a Inovecká, je pravou odbočkou z Inoveckej ulice. Komisia pre kultúru a VMČ navrhujú 
názov ulice „Ulica Hany Zelinovej“. 
 
Baláž – mestská rada na svojom zasadnutí dňa 24. 11. 2009 potvrdila názov ulice „Ulica Hany 
Zelinovej“. 
 
Hlasovanie č. 15 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 19/2009 o určení názvu ulice v časti mesta 
Čermáň, 
uznieslo sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 19/2009 o určení názvu 
ulice v časti mesta Čermáň (ulica: „Ulica Hany Zelinovej“), 
ukladá zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho 
centra služieb 
- vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 19/2009   

o určení názvu ulice v časti mesta Čermáň  na úradnej tabuli  T: do 10 dní 
-  zverejnenie spôsobom v meste obvyklým                         T: do 30 dní 
                               K: referát organizačný)  
- uzn. č. 338/2009-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
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9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 23/2009 o určení názvu 
ulice v časti mesta Klokočina     mat. č. 1630/09 

 
Buranská – ulica na Klokočine je pravou odbočkou z ulice Golianova, nachádza sa medzi 
ulicami Nedbalova a Dolnočermánska.  
VMČ č. 4 navrhuje názov „Matičná ulica“, komisia pre kultúru  navrhuje názov „Ulica Jozefa 
Rosinského“.  
 
Baláž – na základe dvoch rôznych stanovísk sa mestská rada nedohodla na názve, návrh VZN 
iba  prerokovala a rozhodnutie zostáva na MZ. 
 
Hlaváčová – komisia kultúry sa jednomyseľne zhodla na tom, že podľa inštitúcií a živých 
osôb by sa nemali pomenovať ulice. Chcem podotknúť, že Matica slovenská je v mestskom 
objekte v podnájme a kedykoľvek môže odtiaľ odísť, keď bude mať vhodnejšiu budovu. 
Vzhľadom k tej lokalite, ktorá je, si komisia kultúry dovolila navrhnúť meno ulice „Ulica J. 
Rosinského“, čím by sme si uctili aj rodáka, Nitrana, vynikajúceho skladateľa starej hudby, 
organistu a zbormajstra a bola by to česť, keby táto ulica niesla jeho meno. 
 
Bradáč – vo VMČ sme to prerokovali, naše stanovisko sa opiera o spoluobčanov, nachádza sa 
tam  Matica slovenská, a preto si myslím, že tá ulica je tam preto vhodná.  
 
primátor – návrh poslancov za VMČ Klokočina sa mi zdá rozumnejší. Predpokladám, že              
po rekonštrukcii budovy Matice slovenskej tam zostanú, budú sa tam konať Svetové matičné 
slávnosti, a preto ten názov ulice bude aj zaujímavý. Po Jozefovi Rosinskom máme 
pomenovanú ZUŠ.    
 
Hlasovanie č. 16 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 23/2009 o určení názvu ulice v časti mesta 
Klokočina, 
uznieslo sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 23/2009 o určení názvu 
ulice v časti mesta Klokočina (ulica: „Matičná ulica“), 
ukladá zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho 
centra služieb 
-  vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 23/2009 
o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina na úradnej tabuli T: do 10 dní 
-  zverejnenie spôsobom v meste obvyklým              T: do 30 dní 
                    K: referát organizačný) 
- uzn. č. 339/2008 
 
prezentácia – 24 
za – 17 
proti - 0 
zdržali sa - 6 
Návrh bol schválený. 
 

10. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002 
o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra mat. č. 1647/09 

 
Sládečková – v predloženom materiáli zostávajú pôvodné šk. obvody, ktoré sú iba doplnené 
o novovzniknuté ulice. 
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Hlasovanie č. 17 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002  o určení školských 
obvodov základných škôl v meste Nitra, 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 
15/2002  o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra podľa predloženého 
návrhu, 
ukladá vedúcemu útvaru školského úradu MsÚ v Nitre zabezpečiť prostredníctvom referátu 
klientskeho centra služieb 
-  vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry 
č. 15/2002  o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra 
 na úradnej tabuli      T: do 10 dní 
-  zverejnenie spôsobom v meste obvyklým              T: do 30 dní 
                   K: referát organizačný)  
- uzn. č. 340/2009-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

11. Návrh na vydanie Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry 
č. 21/2008 zo dňa 28. 8. 2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry   mat. č. 1642/09 

 
Sládečková – je to VZN o poplatkoch, ktoré platia rodičia na čiastočnú úhradu nákladov škôl 
a šk. zariadení. Dodatok bolo potrebné spracovať z dôvodu, že nastali zmeny, ktoré sa týkajú 
§ 2, 3 a 4  pôvodného VZN.  
V § 2 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré sa týka materských škôl -               
vo VZN sa mení výška mesačného príspevku rodiča na čiastočnú úhradu činnosti MŠ na 
výšku 9,47 %  životného minima, čo je 8 €.  
Paragraf 3 Školské stredisko záujmovej činnosti sme v pôvodnom VZN nemali vzhľadom 
k tomu, že v tom čase nebolo žiadne funkčné stredisko záujmovej činnosti. V tomto 
kalendárnom roku nám vzniklo jedno nové stredisko a obnovilo činnosť šk. stredisko už 
dávnejšie zaradené.  Poplatok na čiastočnú úhradu je v takej istej výške ako poplatok v šk. 
klube, čiže v tomto roku je 100 Sk.  
Paragraf 4 Školské účelové zariadenie – školské jedálne a výdajné školské jedálne pri 
základných a materských školách upravujeme v zmysle legislatívy, na strave a poplatku                  
za stravu sa nič nemení, mení sa iba zaokrúhľovanie desatinných čísiel. Pôvodne boli 
z ministerstva nariadené 3 desatinné miesta, čo sa teraz zmenilo na 2 desatinné miesta.   
 
Baláž – mestská rada prerokovala návrh dodatku na svojom zasadnutí dňa 24. 11. 2009 
a odporučila MZ uzniesť sa na vydaní dodatku č. 2 k VZN č. 2l/2008. 
 
Hlasovanie č. 18 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 2 k  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28. 8. 2008 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-



 12 

vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských 
účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 2 k  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry                     
č. 21/2008 zo dňa 28. 8. 2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách,               
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Nitry, 
ukladá vedúcemu útvaru školského úradu MsÚ v Nitre zabezpečiť prostredníctvom referátu 
klientskeho centra služieb 
-  vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 2 k  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry            
č. 21/2008 zo dňa 28. 8. 2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách,                 
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Nitry na úradnej tabuli     T: do 10 dní 
-  zverejnenie spôsobom v meste obvyklým              T: do 30 dní 
                   K: referát organizačný)  
- uzn. č. 341/2009-MZ 
 
prezentácia – 21 
za - 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

12. Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 
v znení neskorších dodatkov      mat. č. 1622/09 

 
Bojdová – materiál bol predložený v kontexte pôvodne stanoveného limitu pre kapitolu odd. 
kultúry a športu. Vzhľadom na navrhovanú úpravu je možné predpokladať, že jednotlivé 
percentuálne podiely môžu byť dodržané a udržané na úrovni roku 2009, ale úhrady je možné 
aj zvýšiť.  
 
primátor – týmto VZN sme vytvárali predpoklad k tomu, aby boli v prvom rade vydotované 
úhrady za energie a za prenájmy športovým klubom. Situácia v rozpočte sa pre túto kapitolu 
značne vylepšila a sú aj predkladané predpokladané sumy, vzhľadom na to, že sme priberali 
tenis. areál a ešte presne nevieme aké budú ceny energií v roku 2009, aby sme mohli podľa 
toho urobiť presne dotácie.  
 
Hlasovanie č. 19  (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2001  o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov, 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2001  
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov, 
ukladá vedúcemu oddelenia kultúry a športu MsÚ v Nitre zabezpečiť prostredníctvom 
referátu klientskeho centra služieb 
-  vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry             
č. 1/2001  o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov 
 na úradnej tabuli      T: do 10 dní 
-  zverejnenie spôsobom v meste obvyklým              T: do 30 dní 
                   K: referát organizačný)  
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uzn. č. 342/2009-MZ 
 
prezentácia - 24 
za – 21 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.  
 

13. Návrh cenových kalkulácií za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu od občanov mesta Nitra na rok 2010   mat. č. 1604/09 

 
Jakubčin – materiál sa predkladá každoročne pred schvaľovaním mestského rozpočtu, súvisí 
s návrhom cien, ktoré predkladajú Nitrianske komunálne služby za cyklický zvoz 
komunálneho odpadu od obyvateľov. Predložený návrh kalkulácií navrhoval zo strany firmy 
Nitrianske komunálne služby nárast o infláciu u bežných vývozov a u separovaného odpadu 
vzhľadom na krízu, kde  je problém umiestniť tieto separáty, a tým pádom zlepšiť ekonomiku, 
bol nárast navrhovaný o 100 %. Uznesenie je pripravené tak, že na základe rokovania 
u primátora a prerokovaného materiálu v komisii, bola navrhnutá výška kalkulácií ako je 
v roku 2009, to znamená bez navýšenia cien.  
 
primátor – vzhľadom na situáciu aká je, sme Nitrianskym komunálnym službám neuznali 
infláciu ako položku, ktorou by si mohli navýšiť príjmy. Je prijatý celý rad opatrení 
k fyzickým a právnickým osobám, čo sa týka počtu kontajnerov a vymáhanie pohľadávok.      
Na úrovni oboch partnerov sme sa dohodli udržať stav na úrovni roku 2009 a nezvyšovať 
nároky na mestský rozpočet.  
 
Hlasovanie č. 20 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
cenových kalkulácií za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  od  občanov 
mesta Nitry na rok 2010 podľa návrhu firmy Nitrianske komunálne služby, s. r. o., 
schvaľuje cenové kalkulácie za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu                   
od občanov mesta Nitry na rok 2010 na úrovni roku 2009) - uzn. č. 343/2009-MZ 

 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
  

14. Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 13/2004 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

          mat. č. 1641/09 
Petrík – navrhovaným dodatkom sa navrhuje iba jedna zmena vo VZN o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá sa týka sadzieb poplatku pre subjekty 
zapojené do množstvového zberu, čiže netýka sa poplatkov od občanov v domácnostiach. 
Navrhovaná zmena spočítava v tom, že doterajšie sadzby sa zaokrúhľujú na 3 des. miesta 
nahor, táto zmena nemá vplyv na saldo rozpočtu. Nitrianske komunálne služby si touto 
zmenou navýšia príjmy o cca 6 800 €, čo je cca 200 tis. Sk. Táto zmena uľahčí spracovanie 
údajov v účt. systéme Nitrianskych komunálnych služieb. 
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Hlasovanie č. 21 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č.13/2004 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry 
č.13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa 
predloženého návrhu, 
ukladá vedúcemu oddelenia miestnych daní a poplatkov MsÚ v  Nitre                        
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb 
-  vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry             
č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 na úradnej tabuli      T: do 10 dní 
-  zverejnenie spôsobom v meste obvyklým              T: do 30 dní 
                   K: referát organizačný)  
- uzn. č. 344/2009-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
15. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2009    mat. č. 1666/09 
 
Keselyová – návrh rozpočtového opatrenia navrhujeme z dôvodu potreby zaradenia výdavkov 
uvedených v materiáli, resp. presunov v rámci jednotlivých kapitol. Tieto rozpočtové 
opatrenia v rámci výdavkovej časti navrhujeme vykryť zmenou v príjmovej časti v rozpočte 
tohto roku  v dvoch položkách, ktoré mesto do konca roka obdrží zo štátneho rozpočtu, a to 
refundáciu za projektovú dokumentáciu ZŠ Fatranská, ktorú mesto vlani zaplatilo z rozpočtu, 
a transfer v rámci dofinancovania samospráv v dôsledku výpadku dane FO. Očakávame 
vyššiu čiastku fin. prostriedkov, ale táto výška je v materiáli uvedená v takej čiastke, aby 
pokryla výdavky v rámci rozpočtu. Vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci vnútornej správy 
navrhujeme znížiť transfer pre energetickú agentúru z toho dôvodu, že ich vrátila mestu, 
nakoľko obdržali fin. prostriedky z grantu fondov  EÚ. V rámci vnútornej správy navrhujeme 
zaradiť členský príspevok do ZMOS na rok 2010. V rámci odd. komunálnych činností ide 
prevažne o presuny fin. prostriedkov, ale zároveň navrhujeme zvýšiť výdavok na cyklický 
odvoz vo výške 240 tis. €  z dôvodu každoročného nárastu čo do množstva, ale aj počtu 
vývozov a z dôvodu, aby sme dokázali vyfinancovať aj mesiac december a neprenášať tento 
záväzok do budúceho roka. Ďalšie výdavky nám v rámci kapitoly vyplývajú z nájomnej 
zmluvy, z prevádzky verejných WC, aj potrebnej údržby na pešej zóne.  
V kapitole regionálny rozvoj navrhujeme zvýšiť fin. prostriedky z  dôvodu navýšenia 
neoprávnených výdavkov na projekte ZŠ Fatranská. V kapitole útvar šk. úradu navrhujeme 
dofinancovať súkromnú MŠ na Topoľovej, ktorá slúži pre deti s ťažkým postihnutím, 
nakoľko nás štatutár tejto organizácie požiadal o dofinancovanie tejto škôlky. Jej 
zriaďovateľom je Občianske združenie SOCIA. V rámci útvaru soc. úradu navrhujeme 
zaradiť výdavky súvisiace so spolufinancovaním projektov, kde mesto bolo na základe 
žiadostí úspešné. Fin. prostriedky sú už aj na účte mesta, ale zmluvy sú koncipované tak, že je 
potrebné spolufinancovanie v dvoch projektoch 10 % a v jednom projekte 50 %. V rámci MsP 
navrhujeme riešiť havarijný stav zatekania strechy a nákup dvoch počítačov. Tieto fin. 
prostriedky MsP navrhuje vykryť v rámci svojej kapitoly znížením mzdového fondu.  
Týmto rozpočtovým opatrením zostane rozpočet mesta vyrovnaný.  
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Mestská rada prerokovala návrh a odporučila schváliť podľa predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie č. 22 (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. 345/2009-MZ                                                                                                             
 
prezentácia – 23 
za - 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
16. a) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2010 – 2012     mat. č. 1652/09 

 
primátor – materiál vzhľadom na situáciu, ktorá v roku 2009 nastala, bol pripravovaný               
zo strany správcov jednotlivých kapitol, predsedov VMČ a bol prerokovaný s jednotlivými 
mestskými organizáciami. Mesto Nitra má v príjmovej časti menej prostriedkov ako                 
po minulé roky.  
 
Keselyová – spracovaný návrh viacročného rozpočtu na rok 2010 vychádza z východísk 
rozpočtu verejnej správy na roky 2010 - 2012. Vzhľadom k tomu, že tieto východiská boli  
pred mesiacom na stránke min. financií zaktualizované, tento návrh rozpočtu obsahuje 
zmenený príjem oproti predchádzajúcemu prerokovaniu východiskových ukazovateľov            
na septembrovom MZ. Na základe týchto zaktualizovaných údajov navrhujeme príjmovú 
časť rozpočtu v položke výnos dane z príjmov FO a PO zvýšiť oproti predchádzajúcemu 
prerokovaniu o 480 tis. €. Tento návrh v tejto položke je navrhnutý vo výške 16 580 tis. €, 
čo i napriek tomu je oproti roku 2009 viac ako 20 %-né zníženie, s čím sme sa museli 
vysporiadať aj vo výdavkovej časti rozpočtu.   
Proces prípravy rozpočtu sa riadil Pravidlami zostavovania rozpočtu, schválenými                       
na MZ v auguste 2009. V zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu bola spracovaná najskôr 
príjmová časť, nevyhnuté požiadavky a boli navrhnuté limity jednotlivých rozpočtových 
kapitol a limity dotácií jednotlivých organizácií zriadených mestom. Uvedený materiál však 
obsahuje niektoré zmeny oproti východiskovým ukazovateľom z dôvodu aktualizovaných 
údajov, údaje a východiská verejnej správy, aj  na základe toho, že bolo potrebné hľadať 
rezervy a povykrývať výdavky hlavne v dotačnej politike, spolufinancovanie projektov 
a ďalšie. Hľadali sa rezervy v  jednotlivých kapitolách, oproti predchádzajúcemu 
odsúhlaseniu limitov navrhujeme  
- znížiť príjmy na vnútornej správe, limit na odd. komunálnych činností a ŽP, limit 
v kapitole MsP a všetky limity dotácií organizácií zriadených mestom.  
Zároveň však navrhujeme:  
- zvýšiť limit na odd. kultúry a športu z dôvodu vyfinancovania dotačnej politiky,  
- zaradiť fin.  prostriedky na spolufinancovanie projektov,  
- zvýšiť limit na odd. cestovného ruchu a propagácie NISYS  vzhľadom k podpísanej 
rámcovej zmluve na spracovanie Koncepcie cestovného ruchu, ktorá by mala byť hotová až 
na bud. rok. Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012 je spracovaný v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie 
vydanej MF. V zmysle zákona je rozpočet triedený, vnútorne rozčlenený na bežný, 
kapitálový a rozpočet fin. operácií. V zmysle našich pravidiel je rozpočet vyrovnaný s tým, 
že príjmy dosahujú výšku 36 068 170 € a v takejto istej výške sú navrhované aj výdavky 



 16 

rozpočtu na rok 2010. Všetky požiadavky, ktoré sa nám nepodarilo vmestiť  do limitu sú 
zosumarizované pod každou kapitolou a sú uvedené ako požiadavky nad navrhnutý limit. 
Na prenesené výkony ešte nepoznáme limity, rozpočet je navrhnutý na základe očakávanej 
skutočnosti. Požiadavky na inv. akcie sú zosumarizované, pričom každá inv. akcia je 
doplnená o aktuálne údaje o stave pripravenosti. V zmysle zákona rozpočet obsahuje aj 
rozpočty prísp. a rozpočtových organizácií, obsahuje aj rozpočty na rok 2011 - 2012, avšak 
v zmysle zákona tieto údaje nie sú záväzné, preto ich navrhujeme zobrať len na vedomie. 
Návrh rozpočtu obsahuje aj rozpočet zostavený v programovej štruktúre, kde sú jednotlivé 
výdavky začlenené do programov, podprogramov, prvkov bez ohľadu na to, akej kapitoly 
rozpočtu sa týkajú. Návrh rozpočtu bol zverejnený na internetovej stránke mesta v zmysle 
zákona a a na úradnej tabuli.  
 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2010 

– 2012  a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2010    mat. č. 1652/09-a 
 

Halmo – v zmysle zákona o obecnom zriadení predkladám stanovisko, v ktorom sa hlavne 
zapodievam zákonnosťou a metodickou správnosťou predloženého rozpočtu. Musím 
konštatovať, že je v súlade s príslušnými zákonmi, VZN mesta, súvisia s tým opatrenia MF 
v metodickej časti, návrh rozpočtu bol zverejnený, takže všetky tieto náležitosti boli dodržané. 
Dôležitou náležitosťou je, že tento rozpočet je vyrovnaný. Pokladám za dôležité poukázať                  
na niektoré skutočnosti, ktoré vážnym spôsobom ovplyvňujú tvorbu rozpočtu. Treba si 
uvedomiť, že príjmy rozpočtu sú nižšie oproti rozpočtu min. roku cca o 20 %, čo vyplýva 
najmä zo situácie v národnom hospodárstve a jednou z príjmových zložiek je daň z príjmov 
zo závislej činnosti, výber dane bol podstatne nižší, takže následne do rozpočtu mesta plynie 
menej prostriedkov. Následne sa to muselo prejaviť vo výdavkoch všetkých kapitol rozpočtu, 
hlavne znížením v inv. činnosti.  Predložený návrh nemení zadlženosť mesta a nezvyšuje 
daňové zaťaženie obyvateľstva, čo je veľmi dôležité z pohľadu občanov. Napriek ťažkej 
situácii bol rozpočet zostavený tak, aby sa nedotkol občanov, a zároveň zadlženosťou nemal 
vplyv na ďalšie roky zostaveného rozpočtu.  
Odporúčam MZ, aby predložený návrh rozpočtu bol schválený.  

 
Štefek – na základe dohovoru posl. klubov dávam pozmeňovací návrh k tomuto materiálu:  
A.  Príjmy :  /v eurách/ 
453  Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich období                        + 1 400 000  
        /nerozdelená dotácia zo ŠR poskytnutá v roku 2009 ako náhrada  
        za výpadok príjmov fyzických osôb/ 
B.  Výdavky :  /v eurách/ 
 
Vnútorná správa 
642001 Transfer pre Nitriansku komunitnú nadáciu                                +  10 000  
 
Oddelenie komunálnych činností a životného prostredia 
633006  Zákazové značky a tabuľky                                                                  +    1 000 
 
Oddelenie kultúry a športu 
642002  dotácie pre oblasť telesná kultúra /750 000,-€/ 
            z toho vyčleňuje dotácie na Fond prenájmu a úhrady nákladov vo výške 450 000 €    
 a rozdeľuje výšku 440 000,-€  nasledovne:  
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kluby pôsobiace                     
v mestských objektoch 

 energie 
    

       
1 Hokejový klub HC Nitra, a.s. 220 000   
2 FC Nitra, a. s. 90 000   
3 Tenisový klub SPU AX Výstavníctvo 40 000   
4 Čermánsky futbalový klub 10 000   
5 TJ AC Nitra 8 500   
6 FK Janíkovce 6 500   
7 ŠK Dolné Krškany 3 300   
8 TJ Slovan Kynek 6 000   
9 TJ Stavbár  3 000   
10 Tenisový club Nitra 8 500   
prenájmy      
11 BK INPEK UKF s.r.o 4 500   
12 1.ABC 500   
13 TJ Slovan Nitra Chrenová 1 500   

14 
Arabeska, Slovenská spoločnosť pre 
rozvoj špec. gymnastiky 3 000   

15 ŠK pri ŠOG Nitra- volejbalový oddiel 2 500   
16 ŠK pri ŠOG Nitra- oddiel modernej 

gymnastiky 800   

17 
ŠK pri ŠOG Nitra - Stolnotenisový 
oddiel 800   

18 ŠK pri ŠOG Nitra - atletický oddiel 0   
19 BK Casta SPU 2 000   
20 BK Casta SPU 1 000   

21 
Basketbalový klub mládeže Junior UKF 
Nitra 1 500   

22 Box klub Stavbár 2 500   
23 Hádzanársky klub Nitra 4 000   
24 ŠK Slávia SPU DFA 2 000   

25 
Stredisko olympijskej prípravy mládeže 
SVF 0   

26 La-Bill športový biliardový klub 1 000   
27 VK Ekonóm SPU Nitra 2 500   
28 ŠK basketbalová akadémia 6 750   
29 ŠK Karate Farmex 2 500   
30 ŠK Karate Kachi 3 500   
31 Združenie ŠK UKF Nitra 1 000   
32 Nitriansky šachový klub 350   
        
  Spolu 440 000   
     
 
637004   Akademická Nitra                                                                       +    1 000 
               Mestské slávnosti a tradície                                                       +  52 200 
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642001   dotácie na ochranu kultúrnych pamiatok vo výške 50 000,-€  rozdeľuje nasledovne: 
                
1. RKC Biskupstvo Nitra 12 000 
 Sprístupnenie Juhovýchodného bastiónu a oprava Východnej hradby  
   
2. Židovská náboženská obec 11 000 
 Rekonštrukcia židovského cintorína v Nitre  
   
3. RKC Farnosť Dolné Krškany 10 000 
 Obnova kostola sv. Ondreja - archeologický a pamiatkový  výskum  
   
4. RKC Farnosť Dražovce 2 000 

 
Reštaurovanie drevenej polychrómovanej sochy stojaceho jezuliatka 
so zlatým jablkom v ruke z majetku RKC Farnosť Nitra Dražovce  

   

5. 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor 
Nitra 8 000 

 Oprava a vymaľovanie vonkajšej fasády reformovaného kostola  
   
6. Duchovná správa kostola sv. Ladislava v Nitre 7 000 

 

Príprava komplexnej obnovy interiéru kostola sv. Ladislava - návrh          
na reštaurovanie, projekt odvlhčenia objektu, zameranie, č. ÚZPF č. 
1500/2  

 
642001   dotácie pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt                                    - 53 200 
 
Novonavrhnutú  čiastku  na  dotácie  pre  rozvoj  a  ochranu  duchovných hodnôt vo výške     
56 800,- €  rozdeľuje na:           
 
a/  dotácie nad 2000,-€  vo výške 47 000,-€ nasledovne: 
 
 14.  Zväz Slovenských 

filatelistov Nitra  
2 000 

 Národná mládežnícka 
filatelistická výstava 

 

             
b/ dotácie do 2 000,-€ vo výške 9 800,-€                   
 
Projekty pre regionálny rozvoj 
 
717   Spolufinancovanie projektov                                             -   400 000 
 
Z novonavrhnutej čiastky na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ vo výške 600 000,-€ 
vyčleňuje  finančné prostriedky na projekty Zdravé mesto a Bezpečná komunita nasledovne: 
637   Zdravé mesto                   6 000,-€ 
637   Bezpečná komunita         2 000,-€   
 
Útvar školského úradu 
633009  Knihy pre prvákov                                                                 +    3 150 
637004  Deň učiteľov                                                                       +    2 650   
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Oddelenie cestovného ruchu a propagácie, NISYS  
637003  Podpora cestovného ruchu                                                  +  10 000 
 
Oddelenie výstavby a rozvoja       
637011  Technická štúdia inteligentného  
              dopravného systému                                                           +   33 200 
 
717001  Miestne komunikácie na Mikovom dvore                          +  440 120  
             /Turčianska, Lipovská, Tekovská, Hontianska, Gemerská ul./ 
 
Presúva z kapitoly Projekty pre regionálny rozvoj  
na investičné akcie mesta                                                                +  400 000 
 
Rozdeľuje finančné prostriedky na VMČ v celkovej výške 655 660,-€ nasledovne:  
 
VMČ č. 1 
635006 Oprava časti chodníka Novozámocká ul.           83 000 
 
VMČ č. 2 
717001 Realizácia vstupu na Mestský cintorín,                      
             kolumbárium, parkovisko, verejné WC           300 000 
 
VMČ č. 3 
635006 Oprava časti chodníka Hattalova ul.                    8 000 
 
VMČ č. 4 
635006 Oprava ľavej časti chodníka Hviezdoslavova 
             po Polikliniku – pokračovanie                           16 600 
 
717001 Prepojovací chodník Dolnočermánska 
             -Hviezdoslavova + priechod pre chodcov            35 000 
             Parkovisko Škultétyho k indiánskemu ihrisku       3 850 
  
VMČ č. 5 
717001 Parkovisko Murániho ul.                                    110 000 
 
VMČ č. 6 
635006  mobiliár , oprava chodníkov, MK                       50 000 
                                                                                 
VMČ č. 7  
635006  mobiliár, oprava chodníkov, MK                        49 210                     

 
Kretter – navrhujem doplniť uznesenie, ktoré sa týka presunu nevybudovaných stavieb z min. 
rozpočtu do tohtoročného rozpočtu. Navrhujem uznesenie: MZ ukladá vedúcemu oddelenia 
výstavby a rozvoja MsÚ zabezpečiť začatie realizácie investičných akcií, ktoré boli schválené 
mestským zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2008 a presúvajú sa do rozpočtu mesta Nitry na rok 
2010 v termíne najneskôr  do 31. 5. 2010. T: 18. 6. 2010, K: MZ.  

 
Hlasovanie č. 23 (o pozmeň. návrhu p. Štefeka)  
prezentácia - 27 
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za – 25 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 24 (o návrhu p. Krettera) – uzn. č. 347/2009-MZ 
prezentácia – 27 
za – 22 
proti - 0 
zdržali sa – 4 
návrh bol schválený.  

 
Hlasovanie č. 25 (o návrhu na rozpočet v zmysle doplňujúcich zmien: Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre prerokovalo Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2010 – 2012                                                                                                                
schvaľuje Rozpočet Mesta Nitry na rok 2010 podľa predloženého návrhu, vrátane 
schválených zmien, 
berie na vedomie 
  a)  Rozpočet mesta Nitry na roky 2011 -2012  
  b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2010 – 
2012 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2010) – uzn. č. 346/2009-MZ 
 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

17. Návrh zabezpečenia  finančných  prostriedkov na výstavbu technickej vybavenosti - 
komunikácie  „Mikov Dvor – Nitra“      mat. č. 1669/09  

 
Derka – predkladáme materiál na zabezpečenie fin. prostriedkov na výstavbu technickej 
vybavenosti -  komunikácie Mikov Dvor Nitra na dofinancovanie a požiadanie o št. dotáciu  
na výstavbu technickej infraštruktúry v danej lokalite pre 36 RD, ktoré sú vystavané v oblasti 
Mikovho Dvora. Žiadam o schválenie tak, aby sme mohli najneskôr do 5. januára požiadať 
Krajský stavebnú úrad o dofinancovanie cestou MVRR  SR.  

 
Hlasovanie č. 26  (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
zabezpečenia  finančných  prostriedkov na výstavbu technickej vybavenosti - komunikácie  
„Mikov Dvor – Nitra“,  schvaľuje 
zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu technickej vybavenosti – komunikácie                                                                                                  
„Mikov Dvor“ 
a) výstavbu komunikácie pre 36 RD 
b) zabezpečenie dotácie na výstavbu technickej vybavenosti z  Ministerstva výstavby                        

a regionálneho rozvoja SR vo výške  41 004 € 
c) vyčlenenie finančných prostriedkov z prostriedkov mesta vo výške 440 114, 02 €) 

- uzn. č. 348/2009-MZ 
 

prezentácia – 22 
za - 22 
proti - 0 
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zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

18. Zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov  „Obytný 
súbor Nitra - Diely IV, bytové domy A  23 b. j. + B  23 b. j. +  C 23 b. j. + D  23 b. j.  
celkom 92  b. j. + TV a IS“  v majetku mesta Nitry    mat. č. 1668/09 

 
Derka – predkladám materiál na zabezpečenie fin. prostriedkov  na výstavbu nájomných 
bytov - 4 bytové domy A,B,C,D v celkovom počte 92. Je potrebné schváliť z dôvodu podania 
žiadosti na Krajský stavebný úrad na zabezpečenie dotácií prostredníctvom MFaRR SR.  

 
primátor – je to opakovaná žiadosť z minulého roka. Dostali sme dotáciu, ale nedostali sme 
úver zo štátneho fondu, preto sa pokúsime znovu podať žiadosť o úver na výstavbu týchto 
bytov.  

 
Hlasovanie č. 27 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
zabezpečenia finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov  „Obytný súbor Nitra - 
Diely IV, bytové domy A  23 b. j. + B  23 b. j. +  C 23 b. j. + D  23 b. j.  celkom 92  b. j. + TV 
a IS“  v majetku mesta Nitry,         
schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov  „Obytný 
súbor Nitra - Diely IV, bytové domy A  23 b. j. + B  23 b. j. +  C 23 b. j. + D  23 b. j.  celkom 
92  b. j. + TV a IS“  v majetku mesta Nitry       
a) výstavbu 92 nájomných bytov v bytových domoch A, B, C, D – Obytný súbor Nitra - 

Diely IV,     pri zabezpečení dotácie z MVRR  SR podľa podmienok Výnosu MVRR SR 
zo dňa 21. 11. 2008 č. V-2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MVRR SR zo dňa 7. 12. 
2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov 
s účinnosťou od 1. januára 2009 

b) financovanie výstavby bytových domov „Obytný súbor Nitra – Diely IV,  bytové domy        
A 23. b. j.  + B 23 b. j.  + C 23 b. j. D 23 b. j. celkom  92 b. j.“ formou dotácie 
z Ministerstva výstavby RR SR vo výške max. 30% obstarávacích nákladov t. j. 
1 179 920, 00 € a pôžičky        zo ŠFRB vo výške min. 70% t. j. 2 753 150, 00 € a FRB 
mesta 11, 18 € (účet mesta) 

c) financovanie technických objektov – IS a TV pre bytové domy A,B,C,D – Obytný súbor       
Nitra - Diely IV, formou dotácie z Ministerstva výstavby RR SR vo výške 190 560, 00 € 
a z vlastných prostriedkov FRB mesta vo výške  700 930,00 € 

d) súhlas s dodržiavaním podmienok uvedených v nariadení vlády SR č. 432/2007 Z. z. 
v znení nariadenia vlády  SR č. 547/2008 Z. z. a vo vyhláške MVRR SR č. 582/2007 Z. z. 
č. 161/2004 a č. 663/2004, o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických 
podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytne štátna podpora, 
zákon NR SR č. 607/2003 Z. z. o ŠFRB v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č.  
536/2004 Z. z. a zákona č. 518/2008 Z. z. 

e) súhlas s uplatnením záložného práva po dostavbe v prospech ŠFRB a MVRR SR  
f) súhlas s nájomným charakterom bytov 
g) čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z MVRR SR žiadateľ (obec) oznámi 

túto skutočnosť ŠFRB aj s priznanou výškou dotácie 
h) súhlas s vyčlenením finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 

splátok v prospech ŠFRB počas celého zmluvného vzťahu 
i) prijatie bankovej záruky v prospech ŠFRB) - uzn. č. 349/2009-MZ 
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prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
19. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ                      

na rok 2009                                                                                       mat. č. 1659/09 
 

Dovičovič – predkladáme návrh na úpravu výdavkovej časti rozpočtu SŠaRZ. Žiadame 
o prevod prostriedkov z údržby objektov na uvedené účely, a to:  
- Nákup záhradných chatiek, ktoré sú určené pre správcov multifunkčných ihrísk, z toho jedna 

bude určená ako požičovňa člnkov na jazierku  v parku.  
- Nákup elektrocentrály je potrebný z dôvodu, že pokiaľ príde ku krátkodobému výpadku el. 

energie, hrozí nebezpečenstvo, že budú motory v strojovni zaplavené a mohlo by prísť 
k zhoreniu motorov.  

- Nákup vysávača – v priebehu prieskumu trhu sme prišli k tomu, že je na čistenie dna 50 m 
bazéna v ponuke kvalitnejší, ale aj drahší vysávač. Prosím, aby sa mohli zmeniť položky na 
údržbu objektov zo 16 900 € na 18 600 € a v pol. nákup vysávača                     z  3 500 € na 
5 200 €. Požiadal som predsedu komisie pre šport p. Klačka, aby si osvojil tento návrh a aby 
ho predložil.   

 
Klačko – osvojujem si tento návrh.  
 
Hlasovanie č. 28 (o pozmeňujúcom osvojenom návrhu p. Klačka – v navrhovanej úprave 
rozpočtu vo výdavkovej časti položku údržba objektov znížiť o sumu -18 600 € a navýšiť 
položku nákup bazénového vysávača + 5 200 €) 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  

 
Hlasovanie č. 29 (o návrhu na uzn. ako celku vrátane pozmeňujúceho návrhu: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej 
organizácie SŠaRZ na rok 2009,                                                                                                             
schvaľuje rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2009 
podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien:                                                                                                            
 
Výdavková časť /v €/:       úprava                            vlastný zdroj 
 
635 006 údržba objektov      - 18 600             -18600   
713 004 nákup bazénového vysávača     + 5 200    + 5 200  

- uzn. č. 350/2009-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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20. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočtoch základných škôl, ZUŠ                              

J. Rosinského, CVČ Domino na rok 2009   mat. č. 1656/09 
 
Sládečková – čo sa týka prenesených kompetencií, v dôvodovej správe je uvedené ako nám 
boli menené fin. prostriedky, a teda celkový rozpis finančných prostriedkov na prenesené 
kompetencie je vo výške 7 036 362 €, tieto boli prerozdelené na jednotlivé školy. V septembri 
sa robil znovu prepočet z dôvodu zníženia počtu žiakov v šk. kluboch a bral sa do úvahy 
skutočný počet vydaných jedál v jedálňach, na základe toho sme dosiahli úsporu 66 900 €, 
ktoré navrhujeme prerozdeliť a použiť na riešenie havarijných stavov na školách a vrátenie 
neopodstatnených výdavkov na projekt podporený ESF. Rozpočty všetkých škôl a fin. 
prostriedky na jednotlivé školy boli prekonzultované a prerokované s jednotlivými riaditeľmi.  
 
Hlasovanie č. 30 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   
na rozpočtové opatrenia v rozpočtoch základných škôl, ZUŠ J. Rosinského, CVČ Domino     
na rok 2009,                            
schvaľuje rozpočtové opatrenia v rozpočtoch základných škôl, ZUŠ J. Rosinského, CVČ 
Domino na rok 2009  podľa predloženého návrhu) – uzn. č. 351/2009-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
21. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Správy materských škôl v Nitre                  

na rok 2009       mat. č. 1633/09 
 
Mikulová – SMŠ prekročila príjem, preto žiadame schválený rozpočet vo výške 171 050 € 
zvýšiť o 39 000 €. Tento príjem bol prekročený z dôvodu zvýšenia príjmu poplatku                     
od rodičov detí v MŠ najmä v novovytvorených triedach,  poplatky od detí v mestských 
detských jasliach, príjmy z náhrad poistného plnenia za škody spôsobené vykrádaním MŠ, 
preplatky za energie, réžia za stravu v ZŠS od cudzích stravníkov a podarilo sa nám zapojiť sa 
do verejného obstarávania na poskytovanie odb. praxe pre študentov, kde bol príjem zvýšený 
o 4 000. €. Tieto fin. prostriedky by sme chceli prerozdeliť na pol. 630 Tovary a služby -              
na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, v položke energie a na nákup všeobecného 
materiálu.  
Materiál bol prerokovaný v komisii pre financovanie a rozpočet dňa 19. 11. 2009, ktorá 
odporúča MZ schváliť rozpočtové opatrenia  
 
Štefek – mestská rada prerokovala návrh na rozpočtové opatrenie  a odporúča MZ schváliť.  
 
Hlasovanie č. 31 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   
na rozpočtové opatrenie v rozpočte Správy materských škôl v Nitre na rok 2009,                                            
schvaľuje rozpočtové opatrenie v rozpočte Správy materských škôl v Nitre na rok 2009                                           
podľa predloženého návrhu:                         
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Príjem (v eurách) 

Položka 
  
            

Názov 
  
  

Schválený 
rozpočet 
 

Návrh          
na úpravu  
 

Upravený 
rozpočet  
 

223002 Rodičovský príspevok  151 230 + 5 330 156 560 
212003 Príjem z prenaj. priestorov, budov  18 160   18 160 
223001 Popl. a platby za predaj   1 660 + 4 640 6 300 
292006 ostat. príjem z náhrad poist. plnenia                     0 + 1 510 1 510 
292012 ostatný príjem z dobropisov                     0 + 27 520 27 520 
Spolu     171 050 + 39 000 210 050 
 
Výdavková časť rozpočtu (v eurách)  
 
Položka  
 

Názov 
 

Schválený 
rozpočet  

 
Návrh                     
na úpravu  
 

 
Upravený 
rozpočet  
 

630    Tovary a služby 
Spolu 

1 048 224  +  39 000 1 087 224 

632001   Energie     697 070  +  19 500   716 570 
633006    Všeob. materiál      16 600  +  19 500     36 100 
 
- uzn. č. 352/2009-MZ 
 
prezentácia – 25 
za - 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
22. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a  Mestského zastupiteľstva                

v  Nitre na I. polrok 2010    mat. č. 1612/09 
 
primátor – v materiáli sú uvedené navrhované termíny pre zasadnutia MZ a MR v súlade             
so zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení, hlavne čo sa týka dodržiavania časových 
limitov.   
 
Hlasovanie č. 32 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  
časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre  na I. polrok 2010 
schvaľuje časový plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. 
polrok 2010 podľa predloženého návrhu nasledovne: 
Mestské zastupiteľstvo: 28. január 2010, 18. marec 2010, 6. máj 2010, 17. jún 2010 
Mestská rada:  12. január 2010, 9. február 2010, 2. marec 2010, 20. apríl 2010, 11. máj 2010 
                        8. jún 2010) - uzn. č. 353/2009-MZ 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
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Návrh bol schválený. 
 
23. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre 

na I. polrok 2010      mat. č. 1628/09 
 
primátor – materiál predkladajú predsedovia stálych komisií MZ.  
 
Štefek – mestská rada prerokovala a odporúča MZ schváliť časové plány zasadnutí stálych 
komisií MZ. 
 
Hlasovanie č. 33 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  
časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 
2010,  
schvaľuje časové plány zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na                   
I. polrok 2010 podľa predloženého návrhu) – uzn. č. 354/2009-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
24. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre  mat. č. 1590/09-1 
 
Buranská – návrh Rokovacieho poriadku MZ predkladáme hlavne z dôvodu, že 
predchádzajúci rokovací poriadok mal už veľa dodatkov, ale tiež z dôvodu, že vyšla novela 
zákona o majetku obcí, ktorá sa do rokovacieho poriadku musela premietnuť. Materiál bol 
predložený na minulom MZ a do rokovacieho poriadku boli premietnuté všetky pripomienky 
p. Vanča. Týmto rokovacím poriadkom bude zrušený predchádzajúci rokovací poriadok 
vrátane jeho dodatkov.  
 
Kretter - predkladám návrh  v čl. 24 doplniť nový ods. 8 znenia: „8. Poslanec má právo 
požiadať pred svojím vystúpením, aby jeho vystúpenie bolo zapísané v zápisnici doslovne.“ 
 
Hlasovanie č. 34 (o návrhu p. Krettera)  
prezentácia – 24 
za – 22 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 35 (o návrhu na uzn. ako celku vrátane pozmeňovacieho návrhu: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 
v Nitre,  
schvaľuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Nitre podľa predloženého návrhu, 
vrátane nasledovnej zmeny: 
- v čl. 24 sa dopĺňa nový ods. 8 znenia: „8. Poslanec má právo požiadať pred svojím 
vystúpením, aby jeho vystúpenie bolo zapísané v zápisnici doslovne.“) - uzn. č. 355/2009-MZ 
 
prezentácia – 26 
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za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
25. Informatívna správa a návrh opatrení na zlepšenie situácie v centrálnej časti mesta 

Nitra         mat. č. 1625/09 
 
Babčan – materiál bol spracovaný na základe reakcii na stretnutie majiteľov nehnuteľností 
v Starom meste s vedením mesta Nitra. Ich požiadavky boli sformulované združením klubu, 
ktoré sa týkajú súčasnej situácie. Požiadavky klubu na mesto boli: 
- Zrušenie poplatkov za parkovanie po 16.00 h v centrálnej oblasti Starého mesta.  
   Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením 13.10. 2009 upravilo vyberanie poplatkov. 
- Vybudovanie parkovacieho domu v centrálnej zóne Starého mesta do roku 2011.  
   V rámci posudzovania a schváleného úz. plánu sme vyčíslili množstvá parkovacích miest            

v  tejto lokalite a z  uvedeného vyplýva, že mesto vytvára predpoklady na riešenie 
parkovania.  

- Odsúhlasenie zmeny otváracích hodín.  
- Spolupráca a podpora pri zlepšovaní podnikateľského prostredia v Starom meste. 
- Redistribúcia dane z nehnuteľností vo výške 10 % spätne do danej lokality do roku 2011,                    

s vyčíslením návratnosti peňazí. 
 
Hlasovanie č. 36 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu a návrh opatrení na zlepšenie situácie v centrálnej časti mesta Nitra, 
berie na vedomie Informatívnu správu a návrh opatrení na zlepšenie situácie v centrálnej časti 
mesta Nitra) – uzn. č. 356/2009-MZ 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  

 
26. Informatívna správa k Svetovému dňu turizmu v Nitre   mat. č. 1624/09 
 
Vančo – oceňujem, že mesto Nitra pravidelne usporadúva Svetový deň sprievodcov 
cestovného ruchu a Svetový deň cestovného ruchu a oceňujem veľmi dobrú spoluprácu 
s UKF s katedrou manažmentu, kultúry a turizmu ako aj Slovenskou agentúrou pre CR. Tým, 
že zahrňujeme prostredníctvom ZŠ aj deti a mládež, robíme pre nich osvetovú činnosť, aby 
spoznali svoje mesto a okolie. 
 
Hlasovanie č.  37 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu k Svetovému dňu turizmu v Nitre, 
berie na vedomie Informatívnu správu k Svetovému dňu turizmu v Nitre)  
- uzn. č. 357/2009-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
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primátor – navrhujem zlúčiť rozpravu k mat. č. 1648/09, 1649/09 a 1651/09. 
 
J. Belica – osvojujem si návrh. 
 
Bojdová – všetky predložené návrhy boli predložené v súlade s VZN o udeľovaní ocenení. 
Mesta Nitry. Ide o významné osobnosti tohto mesta. Komisia kultúry ich prerokovala 
a odporučila ich ako aj mestská rada, schváliť. Sú to osobnosti, ktoré si takúto poctu mesta 
Nitry zaslúžia.  
 
27. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Jozefovi Dóczymu za celoživotné 

dielo obohacujúce ľudské poznanie a za originálne stvárnenie divadelných 
a filmových postáv     mat. č. 1648/09 

 
Hlasovanie č. 38 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Jozefovi Dóczymu za celoživotné dielo 
obohacujúce ľudské poznanie a za originálne stvárnenie divadelných a filmových postáv, 
udeľuje Čestné občianstvo mesta Nitry Jozefovi Dóczymu za celoživotné dielo obohacujúce 
ľudské poznanie a za originálne stvárnenie divadelných a filmových postáv, 
ukladá vedúcemu útvaru kultúry, športu a CR MsÚ zabezpečiť akt udelenia Čestného 
občianstva mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre)                        
- uzn. č. 358/2009-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
28. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Divadlu Andreja Bagara v Nitre za prínos                          

pre slovenské divadelné umenie, za všestranný rozvoj divadelnej kultúry 
a reprezentáciu mesta Nitry doma i v zahraničí   mat. č. 1649/09 

 
Hlasovanie č. 39 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
udelenie Ceny mesta Nitry Divadlu Andreja Bagara v Nitre za prínos pre slovenské divadelné 
umenie, za všestranný rozvoj divadelnej kultúry a reprezentáciu mesta Nitry doma                        
i v zahraničí, 
udeľuje Cenu mesta Nitry  Divadlu Andreja Bagara v Nitre za prínos pre slovenské divadelné 
umenie, za všestranný rozvoj divadelnej kultúry a reprezentáciu mesta Nitry doma                         
i v zahraničí, 
ukladá vedúcemu útvaru kultúry, športu a CR MsÚ zabezpečiť akt udelenia Ceny Mesta Nitry 
na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Nitre) -  uzn. č. 359/2009-MZ 
 
prezentácia - 24 
za - 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
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29. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Eve Ruthovej za dlhoročné všestranné 

kultúrno-spoločenské aktivity prispievajúce k vytváraniu dobrého mena mesta Nitry 
         mat. č. 1651/09 

 
Hlasovanie č. 40 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   
na udelenie Ceny mesta Nitry Eve Ruthovej za dlhoročné všestranné aktivity prispievajúce 
k vytváraniu dobrého mena mesta Nitry,                                          
udeľuje Cenu mesta Nitry Eve Ruthovej za dlhoročné všestranné aktivity prispievajúce 
k vytváraniu dobrého mena mesta Nitry,                                          
ukladá vedúcemu útvaru kultúry, športu a CR MsÚ zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry 
na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre) – uzn. č. 360/2009-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
primátor - prosím, aby ste sa zajtra o 14.30 h zúčastnili na stretnutí s riaditeľmi škôl, 
podnikateľmi a bankovými subjektami, kde si povieme o najvýznamnejších aktivitách Mesta 
Nitry v roku 2009. Potom by nasledovalo udelenie ocenení a troch cien primátora, ktoré budú 
pri tejto príležitosti odovzdané.  
 
30. Návrh na odpredaj služobného motorového vozidla  mat. č. 1615/09 
 
primátor – zo šrotovného sme realizovali nákup vozidiel pre MsÚ, toto vozidlo sa javí ako 
prebytočné. Stanovisko mestskej rady je, že odporúča schváliť odpredaj tohto nepotrebného 
majetku formou ponuky. 
 
Hlasovanie č. 41 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  na 
odpredaj služobného motorového vozidla,                
schvaľuje odpredaj služobného motorového vozidla,                
ukladá vedúcemu kancelárie prednostu MsÚ v Nitre zabezpečiť predaj vozidla formou 
ponuky na odpredaj nepotrebného majetku. T: 31. 3. 2010, K: MR) -  uzn. č. 361/2009-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom 

priestorov v budove Základnej školy kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra, 
949 01)        mat. č. 1640/09 

 
Kuklová (riaditeľka ZŠ) – materiál predkladáme na základe toho, že nás ministerstvo školstva 
a Štátny pedagogický ústav požiadal o prenájom 5. tried na vzdelávanie učiteľov v cudzích 
jazykoch v popoludňajších hodinách.  Ide o honorovaný prenájom, ktorý chod školy neohrozí 
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a sme schopní to zabezpečiť. Časť didaktickej techniky ako aj pedagógov si poskytujú, nebol 
by problém, keby sme túto činnosť robili. 
Baláž – mestská rada prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť prenájom nebytových 
priestorov.  
 
Hlasovanie č. 42 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na nakladanie  s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (prenájom priestorov v budove 
Základnej školy kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra 949 01),                                 
schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov v budove 
Základnej školy kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra o celkovej výmere 300 m2 (5 
tried) do 25. 6. 2013 s výpovednou lehotou podľa § 9 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Štátnemu pedagogickému 
ústavu, Pluhová 8 Bratislava za prenájom    6 Eur na hodinu a triedu, 5 Eur nájom + 1 Euro 
úhrada energií, 
ukladá riaditeľovi Základnej školy kniežaťa Pribinu zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy 
podľa schvaľovacej časti uznesenia. T: 31. 12. 2009, K: MR) - uzn. č. 362/2009-MZ 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
32. Správa na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku Mestských služieb Nitra  
        mat. č. 1342/09-1 
Janček – správu predkladáme na základe koncepcie schválenej na MZ dňa 19. 3. 2009.                
V súlade s touto koncepciou sme realizovali opatrenia pod bodmi 1 - 5. 
 
Štefek – mestská rada prerokovala a odporučila MZ vziať na vedomie. 
 
Hlasovanie č. 43 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu na 
zlepšenie využívania nehnuteľného majetku Mestských služieb Nitra,                                                                                                                   
berie na vedomie Správu na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku Mestských služieb 
Nitra) - uzn. č. 363/2009-MZ 
 
prezentácia – 19 
za - 19 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
33. Návrh na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry 

v správe mestskej organizácie Správa materských škôl v Nitre 
          mat. č. 1603/09-1 

Mikulová – jedná sa o tri budovy, a to o časť priestorov v MŠ Alexyho, ktorá dosahuje 
dlhodobo vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom  procese. Chcela by som požiadať 
o podporu na vybudovanie kuchynských priestorov pre túto MŠ, nakoľko sú požiadavky               
zo strany rodičov.  Komisia pre školstvo a mládež, ako aj komisia pre podnikateľskú činnosť 
podporili snahu znovu získať tieto priestory pre potreby MŠ na vybudovanie kuchynských 
priestorov. Pokiaľ by sa fin. prostriedky do tej doby nenašli, navrhujeme zmeniť zmluvu, 
ktorú má nájomca budovy z určitej doby na neurčitú, aby sa mohla výpovedná doba využiť.  
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Ďalší priestor vznikol po uvoľnení v MŠ Piaristická, avšak pokiaľ by mal byť tento priestor 
využitý na nájom, v zmysle pripomienok RÚVZ je nevyhnutné vybudovať osobitný vchod, 
bez ktorého nie je možné tieto priestory prenajať.  
 
Štefek – mestská rada prerokovala tento návrh a odporúča MZ vziať na vedomie. 
 
Rácová – navrhujem doplniť uznesenie: MZ ukladá riaditeľovi rozpočtovej organizácie 
Správa materských škôl v Nitre predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva „Návrh 
rekonštrukcie časti nebytových priestorov v budove MŠ Alexyho na školskú jedáleň“.  
     T: 28. 01. 2010, K: MR 
Hlasovanie č. 44 (o návrhu p. Rácovej) 
prezentácia – 20 
za - 18 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 45 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh  na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta  Nitry v správe 
mestskej rozpočtovej organizácie Správa materských škôl v Nitre,                                                                                                                  
berie na vedomie návrh  na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta  
Nitry v správe mestskej rozpočtovej organizácie Správa materských škôl v Nitre podľa 
predloženého návrhu,                                                                                                                   
ukladá riaditeľovi rozpočtovej organizácie Správa materských škôl v Nitre predložiť na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva „Návrh rekonštrukcie časti nebytových priestorov 
v budove MŠ Alexyho na školskú jedáleň“. T: 28. 01. 2010, K: MR) - uzn. č. 364/2009-MZ 
 
prezentácia - 23 
za - 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený 
 
34. Návrh na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry 

v správe príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 
        mat. č. 1571/09-1 
Moravčíková – SZSS má v správe tri komplexy budov, v ktorých poskytuje viaceré 
vymedzené sociálne služby v prospech obyvateľov, a to Centrum pre seniorov na Baničovej 
ulici, Útulok pre bezdomovcov a  Zariadenie núdzového bývania - bývalý domov pre 
osamelých rodičov. Ostatné soc. služby organizácia poskytuje v budovách, ktoré má v správe 
Službyt Nitra a tieto služby sú poskytované na základe zmluvného zabezpečenia Mestom 
Nitra a Službytom. Máme za to, že využívanie majetku, ktorý máme zverený do správy, je na 
dostatočnej úrovni.  
 
Štefek – mestská rada prerokovala návrh na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku 
a odporúča MZ tento návrh zobrať na vedomie. 
 
Hlasovanie č. 46 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zlepšenie využívania nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta  Nitry v správe príspevkovej 
organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre, 
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berie na vedomie návrh  na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta  
Nitry v správe príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre) 
- uzn. č. 365/2009-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
35. Zlepšenie stavu, správy a nakladanie s mestským nehnuteľným majetkom v správe 

SŠaRZ      mat. č. 1619/09 
 
Dovičovič – navrhujem zvážiť spojenie rozpravy s mat. č. 1620/09, v pôvodnom programe 
uvedený pod bodom 37, nakoľko sa týka nakladania s nehnuteľnosťou na Hlbokej ulici.  
 
Burda – osvojujem si návrh. 
 
Dovičovič – mat. č. 1619/09 predkladám na základe uznesenia MZ zo dňa 19. 3. 2009. 
V materiáli sú uvedené: - telocvičňa a areál na Hlbokej ulici, ktoré navrhujeme na odpredaj 
formou VOS s rešpektovaním požiadavky územného plánu, ktoré  pre toto územie stanovuje. 
Je na zvážení MZ, či by prostriedky získané z predaja mohli byť použité na údržbu 
a rekonštrukciu objektov, ktoré má SŠaRZ zverené od mesta.  
- Čo sa týka letného kúpaliska, je potrebné rokovať o ďalšom využívaní pozemkov,                    
na ktorých sa nachádza letné kúpalisko, a to s vlastníkom pozemkov nitrianskym 
biskupstvom. Tento návrh som predkladal do rozpočtu tohto aj budúceho roka, pretože 
zariadenia na občerstvenie, ktoré na kúpalisku sú, nespĺňajú naše požiadavky a predstavy. 
Preto navrhujem vybudovať nové stravovacie zariadenia, ale s výhľadom hľadania nového 
investora. Dostal som od p. primátora emailom jednu z alternatív, ktoré má k dispozícii, 
oboznámiť sa ňou a podľa toho postupovať ďalej.  
- Čo sa týka ostatných objektov, ktoré má SŠaRZ v správe, navrhujem vyčleňovať z rozpočtu 
mesta primeraný objem fin. prostriedkov na to, aby mohli byť nielen udržiavané, ale aby boli 
aj v takom stave, aby sme  ich mohli čo najúčelnejšie využívať na športy, ktoré sa v nich 
vykonávajú.  
Materiál č. 1620/09 – MsÚ obdržal žiadosť od subjektov, ktoré sa zaujímali o telocvičňu 
a areál na Hlbokej ulici. Materiál bol prerokovaný v komisii, aj vo VMČ, oba subjekty prijali 
odporúčacie stanovisko vyhovieť žiadateľom. Mestská rada naopak odporučila MZ tento 
materiál neschváliť. Tento objekt je vo veľmi zlom fyzickom stave a investície, ktoré by boli 
potrebné sú mimo možností Občianskeho združenia, z ktorého ma nikto nekontaktoval. 
Hovoril som s predstaviteľom Športového klubu Delfín Nitra, ktorý videl objekt a zistil, že 
objekt ako ho poznal sa diametrálne líši od súčasného stavu.  
Preto je návrh na uznesenie taký, že by mesto malo pristúpiť k vypísaniu VOS.  
 
Ďuran – mestská rada prerokovala oba materiály, k mat. č. 1619/09 odporučila vziať materiál 
na vedomie a k mat. č. 1620/09 odporučila MZ neschváliť dlhodobý prenájom telocvične.  
 
Hlasovanie č. 47 (o návrhu na uzn. k mat. č. 1619/09: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh  na zlepšenie stavu, správy a nakladanie s mestským nehnuteľným 
majetkom v správe SŠaRZ,                                                                                                                                                                   
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berie na vedomie návrh na zlepšenie stavu, správy a nakladanie s mestským nehnuteľným 
majetkom v správe SŠaRZ) - uzn. č. 366/2009-MZ  
 
prezentácia – 22 
za - 20 
proti - 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
36. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta spravovaným príspevkovou organizáciou 

SŠaRZ – Telocvičňa, Hlboká ulica   mat. č. 1620/09 
 
Hlasovanie č. 48 (o návrhu na uzn. k mat. č. 1620/09: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry spravovaným príspevkovou 
organizáciou SŠaRZ - Telocvičňa, Hlboká ulica,       
neschvaľuje dlhodobý prenájom Telocvične, Hlboká ulica o. z. PRO ERUDITIO, Cabajská 4, 
949 01 Nitra a športovému klubu Delfín Nitra, Za Humnami 43, 949 01 Nitra) 
 
prezentácia - 21 
za - 18 
proti - 1 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
37. Návrh na doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie „Správa športových 

a rekreačných zariadení mesta Nitry“   mat. č. 1605/09 
 
Dovičovič – materiál napĺňa, formalizuje a dopĺňa do zriaďovacej listiny uznesenia, ktorým 
bol našej organizácii zverený majetok vrátane jeho hodnôt.  
 
Ďuran – mestská rada prerokovala návrh a odporúča MZ schváliť tento návrh. 
 
Hlasovanie č. 49 (o návrhu na uzn.: prerokovalo Návrh  na doplnenie zriaďovacej listiny 
príspevkovej organizácie Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry,                                                                                                                 
schvaľuje doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa športových 
a rekreačných zariadení mesta Nitry podľa predloženého návrhu) - uzn. č.368/2009-MZ                                         
 
prezentácia - 23 
za - 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
38. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských 

služieb, Tehelná 3, Nitra    mat. č. 1608/09 
 
Némová – ide o prístupovú komunikáciu na Hodžovej ul. v hodnote 28 578 € a spevnené 
plochy na Hviezdoslavovej ulici v hodnote 36 513,31 €. 
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Hlasovanie č. 50 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh             
na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb, Tehelná 3, 
Nitra,  
schvaľuje odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb, 
Tehelná 3, Nitra  
- prístupová komunikácia na Hodžovej ul. parc. č. 3437/1 kat. územie Nitra 
  v obstarávacej hodnote 28 578,- € (860 940,80 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk) 
- spevnené plochy na Hviezdoslavovej ul. – polyfunkčný objekt parc. č. 7374/1, 7374/3 
a 7374/4 kat. územie Nitra v obstarávacej hodnote 36 513,31 € (1 100 000,-Sk; kurz 1 € = 
30,1260 Sk) 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o odovzdaní 
a prevzatí majetku do správy Mestských služieb, Tehelná 3, Nitra. T: 31. 3. 2010, K: MR) 
- uzn. č. 369/2009-MZ                                                                                                                
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
39. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských 

služieb, Tehelná 3, Nitra    mat. č. 1614/09 
 
Némová – ide o spevnené plochy pred predajňou COOP Jednota Nitra - Dražovce –  
parkoviska, chodníkov a križovatky v hodnote 73 530,67 €. 
 
Hlasovanie č. 51 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo návrh                    
na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb, Tehelná 3, 
Nitra, 
schvaľuje odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb, 
Tehelná 3, Nitra 
- spevnených plôch pred predajňou COOP Jednota v Nitre – v Dražovciach, parkoviska,  

chodníkov a križovatky na pozemku parc. č. 299/21 kat. úz. Dražovce  vo  vlastníctve 
Mesta Nitry v obstarávacej hodnote 73 530,67 €  

ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o odovzdaní a 
prevzatí majetku do správy podľa schvaľovacej časti uznesenia. T: 31. 12. 2009, K: MR) 
           
- uzn. č. 370/2009-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
40. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 108/2009-MZ   zo 

dňa 7. 5. 2009       mat. č. 1634/09 
Némová – týmto uznesením bol schválený odpredaj nehnuteľnosti spol. ASTRAGAL, bola 
uzatvorená kúpna zmluva dňa 3. 9. 2009, spoločnosť však požiadala o zrušenie platnosti 
kúpnej zmluvy, nakoľko nie je možné zabezpečiť úver na kúpu tejto nehnuteľnosti.  
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Hlasovanie č. 52 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   
na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 108/2009-MZ zo dňa 7. 5. 2009, 
zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 108/2009-MZ zo dňa 7. 5. 2009)                      
- uzn. č. 371/2009-MZ    
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
41.  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Renáta 

Homolová, PhD., Vikárska 1, 949 01 Nitra)   mat. č. 1637/09 
 
Némová – návrh predkladáme na základe žiadosti p. Homolovej, ktorá požiadala o odpredaj 
pozemku parc. č. 831 o výmere 20 m2, na ktorom je postavená samostatne stojaca garáž               
na sídlisku Párovce. V zmysle jednotlivých vyjadrení predkladáme návrh  na uznesenie.  
 
Hlasovanie č. 53 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Renáta Homolová, PhD., 
Vikárska 1, 949 01 Nitra), 
schvaľuje  odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 831 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 
zapísanej na liste vlastníctva číslo 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra v katastrálnom území Nitra 
Ing. Renáte Homolovej, PhD., Vikárska 1, 949 01 Nitra za cenu 100 €/m2 + DPH,  
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry. T: 31. 3. 2010,                
K: MR) - uzn. č. 372/2009-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ľubomír 

Matušík a Henrieta Matušíková, Okružná 152/40, 955 01 Tovarniky)  
        mat. č. 1638/09 
Némová – manželia Matušíkoví požiadali o odkúpenie časti nehnuteľností na Braneckého 
ulici o výmere 6 m2. V súčasnosti sú na tejto parcele schody, ktoré postavili žiadatelia pri 
rekonštrukcii budovy maloobchodnej predajne.  
Na základe jednotlivých stanovísk odb. útvarov, komisie, VMČ a mestskej rady predkladáme 
návrh neschváliť odpredaj časti nehnuteľnosti o výmere 6 m2 manž. Matušíkovým. 
 
Hlasovanie č. 54 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ľubomír Matušík a Henrieta 
Matušíková, Okružná 152/40, 955 01 Tovarniky), 
neschvaľuje odpredaj časti nehnuteľnosti o výmere 6 m2 z pozemku parc. č. 2316/1 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 3 206 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 3681 vo vlastníctve 
Mesta Nitra v katastrálnom území Nitra Ľubomírovi Matušíkovi a Henriete Matušíkovej, 
Okružná 152/40, 955 01 Tovarniky) - uzn. č. 373/2009-MZ 
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prezentácia - 22 
za - 20 
proti - 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený.  
 
43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (František 

Moravčík, Pod Katrušou 10, 949 05 Nitra)  mat. č. 1639/09 
 
Némová – p. Moravčík požiadal o odkúpenie jednotlivých častí nehnuteľnosti o celkovej 
výmere 14 m2, na ktoré má v súčasnosti nájomnú zmluvu. Má vo vlastníctve stavbu trafiky      
na parc 2039/3, žiada odkúpiť ešte dve časti o výmere 5 m2, ktoré tvoria okapový chodník 
vedľa trafiky a vstup do trafiky.   
Na základe jednotlivých stanovísk predkladáme návrh neschváliť odpredaj týchto 
nehnuteľností. 
 
Hlasovanie č. 55 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo návrh                      
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (František Moravčík, Pod 
Katrušou 10, 949 05 Nitra),  
neschvaľuje odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 2039/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere           
9 m2 a dvoch častí o celkovej výmere spolu 5 m2 z nehnuteľnosti parc. č. 2039/1 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 34 700 m2 zapísaných na liste vlastníctva č. 3681 vo vlastníctve 
Mesta Nitra v katastrálnom území Nitra Františkovi Moravčíkovi, Pod Katrušou 10, 949 05 
Nitra) – uzn. č. 374/2009-MZ 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. arch. Tibor 

Zelenický)       mat. č. 1643/09 
 
Némová – na základe uznesenia MZ Mesto Nitra uzatvorilo dňa 3. 7. 2002 zmluvu o budúcej 
kúpnej zmluve s p. Zelenickým, na základe ktorej mal predložiť GP spolu s výzvou 
o odpredaj jednotlivých parciel, ktoré budú zastavané obytnými domami. Pán Zelenický 
doručil GP a v návrhu na uznesenie predkladáme návrh na odpredaj jednotlivých častí parciel 
ako prípad osobitného zreteľa podľa ceny, ktorá bola dohodnutá v zmluve o budúcej KZ.  
 
Letko – VMČ to berie na vedomie. 
  
Hlasovanie č. 56 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. arch. Tibor Zelenický), 
schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaj častí z pozemku parc. registra „C“ č. 
4821/1 – ostatné plochy o výmere 18 653 m2 v k. ú. Nitra, obec Nitra, zapísaného na LV č. 3681, 
a to pozemkov odčlenených v zmysle GP č. 1/2009NR, vypracovaného Ing. Ivanom Hadrlicom, 
IČO: 11684011, úradne overeného dňa 12.05.2009, a to parc. č. 4821/119 – ostatné plochy 
o výmere 280 m2, parc.     č. 4821/120 – ostatné plochy o výmere 280 m2, parc. č. 4821/121 – 
ostatné plochy o výmere 280 m2, parc. č. 4821/122 – ostatné plochy o výmere 280 m2, parc. č.  
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4821/123 – ostatné plochy o výmere 280 m2, parc. č. 4821/124 – ostatné plochy o výmere 281 
m2, parc. č. 4821/125 – ostatné plochy o výmere 281 m2, parc. č. 4821/126 – ostatné plochy 
o výmere 281 m2, parc. č. 4821/127 – ostatné plochy o výmere 866 m2, celkom teda o výmere 
3109 m2, z vlastníctva Mesta Nitry do výlučného vlastníctva Ing. arch Tibora Zelenického, 
autorizovaného architekta, IČO: 31140475, miesto podnikania Farská 37, Nitra, za kúpnu cenu 
vo výške 18,26 €/m2 v súlade s podmienkami Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. j. 
528/2002/SMM zo dňa 03. 7. 2002 v znení dodatku č. 1 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia. T: 31. 12. 2009, K:MR) – uzn. č. 375/2009-MZ  
 
prezentácia – 22 
za – 15 
proti - 1 
zdržali sa - 6 
Návrh bol schválený. 
 
45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jaroslav 

Mrosko a manž. Mária)     mat. č. 1644/09 
 
Némová – návrh predkladáme na  základe žiadosti p. Mroska, ide o časť pozemku 1188/5, 
ktorú GP upresnil na výmeru 26 m2. Pán Mrosko povedal, že dotknuté nehnuteľnosti tvorí 
trojuholník, kde sa nachádza divoká skládka odpadu od roku 1987, ktorú chce pričleniť 
k svojím nehnuteľnostiam, aby sa mohol o túto časť parcely starať.  
Na základe jednotlivých stanovísk predkladáme návrh schváliť odpredaj novovytvoreného 
pozemku o výmere 26 m2 p. Mroskovi za cenu 30 €/m2 + DPH ako prípad osobitného zreteľa. 
 
Hlasovanie č.57 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jaroslav Mrosko a manž. 
Mária), 
schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku KN parcela č. 1188/5 – zastavaná plocha 
o výmere 26 m2, odčlenená z parcely č. 1188/1 vo vlastníctve Mesta Nitry podľa GP č. 
502/2009 v kat. území Zobor Ing. Jaroslavovi Mroskovi a Márii Mroskovej, Pod Zlatým 
brehom 5, Nitra za cenu 30 €/m2 + DPH ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za 
podmienky, že kupujúci uhradia náklady spojené  s vkladom do KN, 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry,                                                                                      
T: 31. 3. 2010, K: MR) - uzn. č. 376/2009-MZ 
                                                                                                                                    
prezentácia – 23 
za – 18 
proti - 0 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený.  
 
46. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ivan Kubík, 

CHLADEX)        mat. č. 1645/09 
 
Némová – p. Kubík požiadal o odkúpenie časti parc. č. 667/7 o výmere l m2. Pri vyhotovení 
GP a zameraní svojej stavby bolo zistené, že časť stavby žiadateľa sa nachádza na tejto 
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parcele. Na základe jednotlivých stanovísk predkladáme návrh na odpredaj novovytvoreného 
pozemku č. 667/7 o výmere 1 m2 za cenu 30 €/m2 + DPH s tým, že náklady na vklad                     
do katastra uhradí kupujúci. 
 
Hlasovanie č. 58 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ivan Kubík CHLADEX), 
schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku KN parcela č. 667/7 – zast. plocha o výmere 
1m2, odčlenená z parcely č. 667/2 vo vlastníctve Mesta Nitry podľa GP č. 395/2009 v kat. 
území Mlynárce pre Ivana Kubíka CHLADEX, Dubíkova 2, Nitra za  cenu 30 €/m2 + DPH 
s tým, že náklady spojené s vkladom do KN uhradí kupujúci,  
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry.                                                                                                                      
T: 31. 3. 2010, K: MR                                                                                                                                                                                               
určuje stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 5. 2010) 
- uzn. č. 377/2009-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 21 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 
47. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Pavol Mečár) 
        mat. č. 1646/09 
Némová – p. Mečár požiadal dodatočne o odkúpenie časti parcely o výmere 119 m2, ktorú má 
oplotenú pri svojich nehnuteľnostiach, a ktorú užíva na základe nájomnej zmluvy.                         
Na predchádzajúcom MZ  bol dňa 5. 11. 2009  schválený odpredaj parc. č. 5705/9 za cenu                
50 €/m2+ DPH. Bola to časť parcely, ktorú mal zastavanú svojou stavbou. Pán Mečár požiadal 
o odpredaj ďalšej parcely, ktorá tvorí prístup.  
Na základe jednotlivých stanovísk predkladáme návrh na uznesenie, a to schváliť odpredaj 
novovytvoreného pozemku 5705/8 o výmere 119 m2 za cenu, ktorú určí MZ ako prípad 
osobitného zreteľa s tým, že náklady spojené s vkladom do KN uhradí kupujúci.  
 
Letko – komisia pre podnikateľskú činnosť a správu majetku navrhla cenu 30 €/m2.                
Pán Mečár prišiel na VMČ s požiadavkou, že je cena vysoká. Otázka užívania mestského 
majetku sa týka štyroch RD.   
 
Rácová – navrhujem odpredaj za cenu 50 €/m2 + DPH. Výmeru 120 m2 nepovažujem                   
za predzáhradku.  
 
Hlasovanie č. 59 (o doplňujúcom návrhu p. Rácovej - odpredaj pozemku za  cenu 50  € /m2                 
+ DPH) 
prezentácia - 23 
za - 20 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 60 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Pavol Mečár), 
schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku KN parcela č. 5705/8 – zast. plocha o výmere 
119 m2, odčlenená z parcely č. 5705/1 vo vlastníctve Mesta Nitry podľa GP č. 224-001-2001 
v kat. území Nitra pre Pavla Mečára, Kováčikova 9, Nitra za  cenu 50  € /m2 + DPH ako 
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov s tým, že náklady spojené s vkladom do KN uhradia 
kupujúci,  
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry.                                                                                                                      
T: 31. 3. 2010,  K: MR                                                                                                                                                                                               
určuje stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 5. 2010) 
- uzn. č. 378/2009-MZ 
  
prezentácia - 24  
za - 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
48. Návrh na pridelenie bytov podľa § 6 ods. 1 písm. d) v zmysle platnej VZN Mesta 

Nitra č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení 
dodatkov vo verejnom záujme     mat. č. 1657/09 

 
Bielik – ide o dva byty po neplatičoch, ktoré boli užívané ako bytové náhrady. Byt na Dlhej 
ulici bol už dvakrát v ponukovom konaní, vzhľadom na situáciu s bytmi sa nevydražil. Pri 
druhom byte je zmena, byt je už vyprataný. Žiadame o pridelenie týchto bytov vo verejnom 
záujme, vzhľadom na to, že je potrebné uhradiť nedoplatky a dať ich do užívaniaschopného 
stavu, a potom by sa používali na prenájom v súlade s oprávnením na podnikanie spol. 
Službyt.  
 
Štefek – mestská rada prerokovala návrh a odporúča MZ tento návrh schváliť.  
 
Hlasovanie č. 61 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na pridelenie bytov podľa § 6 ods. 1, písm. d) v zmysle platnej VZN mesta Nitra č. 8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctva Mesta Nitry v znení dodatkov vo verejnom 
záujme spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. 
schvaľuje pridelenie bytov podľa § 6 ods. 1, písm. d) v zmysle platnej VZN mesta Nitra č. 
8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctva Mesta Nitry v znení dodatkov vo 
verejnom záujme spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.: 
- 1-izbový byt na ulici Na Hôrke č. 42/prízemie, Službytu Nitra, s. r. o. so sídlom ul. Janka 

Kráľa 122, Nitra, 
- garsónka na ulici Dlhá č. 19/2posch., Službytu Nitra, s. r. o. so sídlom ul. Janka Kráľa 

122, Nitra) - uzn. č. 379/2009-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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49. Interpelácie 
 
 Interpelácie neboli vznesené žiadne. 
 
50. Diskusia 
 
V rámci diskusie p. primátor informoval MZ o  závažnom probléme súvisiacom 
s Krematóriom Nitra a uzatvorenou nájomnou zmluvou medzi prenajímateľom Mestské 
služby Nitra a spoločnosťou Funeko – Enviro, s.r.o. Levice, zastúpená konateľom MUDr. 
Vargom, ktorá bola uzatvorená na základe uznesenia MZ k mat. č. 1575/09. Riaditeľ 
Mestských služieb Nitra navrhoval prenájom nebytových priestorov na Cintoríne Sv. Cyrila 
a Metoda na Cabajskej ulici, kde bola schválená zmluva o bud. zmluve a na základe ktorej 
bola uzavretá nájomná zmluva.  
Pán primátor informoval o doručenej petícii občanov mesta Nitry na udržanie prevádzky 
Krematória v Nitre a o došlých listoch od spol. Krematórium Nitra, Plánočkova 34, 
Kováčová, ktorým žiada poslancov MZ o prerokovanie a liste spol. PSKS s.r.o. Martin, 
zastúpená konateľom spoločnosti Vladimírom Rossom.   
 
Do diskusie sa prihlásil p. Radovan Brštiak, zástupca petície občanov, p. Vladimír Rossa, 
konateľ spol. PSKS s.r.o. Martin a JUDr. Mário Buksa, právny zástupca spol. PSKS Martin, 
ktorým bolo v zmysle rokovacieho poriadku odsúhlasené vystúpenie.   
 
Hlasovanie č. 62 (o návrhu umožniť vystúpenie p. Radovanovi Brštiakovi, zástupca  
petičného výboru v limite 5 min)  
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 63 (o návrhu umožniť vystúpenie p. Vladimírovi Rossovi, konateľovi spol. 
PSKS, s.r.o. Martin v limite 5 min) 
prezentácia - 20 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Následne p. primátor prečítal dva listy od konateľa spol. Funeko – Enviro, s.r.o. Levice 
MUDr. Martina Vargu.  
 
Hlasovanie č. 64 (o návrhu umožniť vystúpenie JUDr. Máriovi Buksovi, právny zástupca 
spol. PSKS Martin) 
prezentácia – 19 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa - 0   
Návrh bol schválený.  
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K problému sa vyjadril riaditeľ Mestských služieb Nitra Ing. Janček.    
Poslanec p. Ďuran skonštatoval, že nová nájomná zmluva  je vypracovaná vo výrazný 
neprospech Mesta Nitry.  
  
Vítek – navrhujem, aby MZ  konštatovalo, že v uznesení č. 294/2009-MZ zo dňa 13. 10. 2009 
považovalo podmienku nadobudnutia vlastníckych práv ku kremačnej technológii výlučne 
viazanú v tomto čase existujúcej a nainštalovanej kremačnej technológii na cintoríne                          
na Cabajskej ulici v Nitre.  
 
Hlasovanie č. 65 (o návrhu p. Víteka) – uzn. č. 380/2009-MZ  
prezentácia – 20 
za - 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 66 (o návrhu umožniť vystúpenie p. Zemekovej v limite 3 min) 
prezentácia - 19  
za - 16 
proti - 1 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Pani Zemeková, bytom Mostná ul. 7, sa sťažovala na prerábanie bytov na tejto adrese bez 
posudku znalca, statika a bez stavebného dozoru. Požiadala o posudok statika, nakoľko je celý 
dom podľa jej vyjadrenia „prevŕtaný“.  
 
Pán primátor prisľúbil, že v krátkom čase zabezpečí na Mostnú ul. č. 7 Štátny stavebný dozor 
a statika.  
Ďalej oznámil, že:  
l/ na základe oznámenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Nitra zvíťazilo 
v tohoročnej súťaži „Sociálny čin roka“ za Komunitnú sociálnu prácu. Ocenenie si preberie 
dňa 17. 12. 2009 na Ministerstve práce, soc. vecí a rodiny. 
2/ v súťaži Geoaplikácia roka 2009, do ktorej sa Mesto prihlásilo s aplikáciou GIS Portál, 
prístupná na webstránke MsÚ v Nitre, získalo  Mesto Nitra 2. miesto GIS Portál MsÚ               
v Nitre.  
3/ GEMMA 93 Občianske združenie Slovensko bez bariér a porota nezávislých odborníkov 
udeľuje CENU MESTU NITRA v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér v roku 2008 -  
2009, 6. etapa, kategória Mestá a obce.  
Primátor vyslovil poďakovanie odborným pracovníkom útvaru, komisiám a projektovému 
tímu. 
 
51. Návrh na uznesenie 
 
Rácová – za návrhovú komisiu konštatujem, že ku všetkým bodom programu boli prijaté 
uznesenia.  
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52. Záver 
            

 Na záver primátor skonštatoval, že program (riadneho) mestského zastupiteľstva bol 
vyčerpaný a vyhlásil 33. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené. 
 
 
 
Nitra,  28. december 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 : 

Oľga Csákayová, v. r.  
a 

Anton Letko, v. r.  


