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Z á p i s n i c a

zo 4. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre

Dátum a miesto konania:   Agroinštitút Nitra, 11. 3. 2015
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:                   pp. Ajdariová, Burda, Buršáková, Hasilla, Hecht, Klačko,

Kolenčíková,  Kretter, Marko, Moravčík, Rácová, 
Šumichrastová

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

3. Informatívna správa o náplni činnosti útvarov a odborov Mestského úradu v Nitre 
a organizácií Mesta Nitry mat. č. 115/2015

4. Diskusia

5. Návrh na uznesenie

6. 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 20 poslancov, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2. Voľba pracovných komisií

predseda návrhovej komisie:   p.   Pavel Varga

členovia návrhovej komisie:    pp. František Hollý, Jozef Trandžík, Peter Košťál
        Anna Šmehilová

Z technických dôvodov sa počas rokovania hlasovalo aklamačne. 

Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie) 
prezentácia – 20
za – 20
proti – 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený. 
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primátor – predkladám návrh na voľbu poslanca povereného viesť zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na túto funkciu 
navrhujem poslanca mestského zastupiteľstva  p. Jána Grešša.

Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 4. zasadnutie mimoriadneho MZ      
v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Ján Greššo)
prezentácia – 20
za – 19
proti – 0
zdržal sa – 1
Návrh bol schválený. 

primátor - program dnešného zasadnutia je uvedený v pozvánke, ktorú ste obdržali spolu               
s materiálom na dnešné rokovanie.
Mat. č. 115/2015 „Informatívna správa o náplni činnosti útvarov a odborov Mestského úradu 
v Nitre a organizácií Mesta Nitry“ nebol prerokovaný v mestskej rade, preto na jeho zaradenie 
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
Ďalej je potrebné hlasovať o zaradení bodu Diskusia, nakoľko sa jedná o mimoriadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva, do ktorého sa body Interpelácie a Diskusia pravidelne 
nezaraďujú.

Hlasovanie č. 3 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 115/2015 „Informatívna správa 
o náplni činnosti útvarov a odborov Mestského úradu v Nitre a organizácií Mesta Nitry“)
prezentácia – 20
za – 20
proti – 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 4 (o návrhu zaradiť do programu bod „Diskusia“)
prezentácia – 20
za – 20
proti – 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 5 (o návrhu programu ako celku)
prezentácia – 20
za – 20
proti – 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený. 

primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov p. Dominiku 
Tekeliovú a p. Jozefa Slíža.                                                
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3. Informatívna správa o náplni činnosti útvarov a odborov Mestského úradu v Nitre 
a organizácií Mesta Nitry mat. č. 115/2015

primátor – ide o informatívne stretnutie. Z hľadiska momentálnej situácie pri zameraní 
jednotlivých odborov, najväčšie ťažisko práce je na inv. oddelení a projektovom tíme lebo 
mesto môže prostriedky čerpať na integrovanie a riadenie projektových činností. Z hľadiska 
personálneho bude súčasťou projektového tímu, aj keď sme uzatvorili s NSK memorandum, 
prostriedky sú určené na čerpanie a investovanie do nášho programu. 
Pri záverečnom účte dostanete informáciu, ktoré inv. akcie prechádzajú do tohto roku 
(dostavba Azylového domu, opravy komunikácií, atď.). Budeme rozhodovať, aké úvery 
budeme brať na dofinancovanie projektov, aby mohlo inv. oddelenie začať práce. Vytvára sa 
tlak na financovanie, budeme rozhodovať do ktorých vecí budeme investovať, aby sa urobili, 
materiály by sa mali pripraviť do komisií. Chceme, aby informácie prúdili, aby sa o tom dalo 
hovoriť. Každý odbor je dôležitý. Keby sa nám podarilo zameniť majetok s VÚC, je to len 
otázka rokovaní, aby ho od nás odkúpili, prostriedky by sa dali použiť na rozvoj investícií. 
V školstve je otázka počtu škôl, vzťahu škôl, financovanie cirkevných škôl, vzdelávania 
rómskych skupín. Musíme zrátať kapacity, musíme určiť školy, kde sa budú vzdelávať 
rómske deti, je tam oblasť telovýchovy a športu a chceli by sme na túto tému hovoriť. 
V sociálnej oblasti narastajú prvodôchodcovia, oprávnené žiadosti z tohto roka.
Mali by sme hovoriť o činnosti Mestských služieb, aby sme mali v uliciach ľudí, ktorí tie 
práce budú vykonávať, tu urobíme vážny prelom. Najskôr pôjdu výtlky, potom čistota 
parkovísk, chodníkov, zeleň, prídu nové veci – rozvoz nádob na biologický odpad, polroka je 
na to neprijateľná doba. O verejnej zeleni by sme mali rozhodnúť a do budúcnosti posilniť 
činnosť záhradníckym strediskom. 
Uskutočnili sa výmeny zástupcov v dozorných radách. 
Výstavba rozvodov na Klokočine je aktivita, ktorá musí prísť na MZ, či to NTS zvládne, 
touto cestou by to bola nižšia čiastka a tí, ktorí o tom rozhodujú, by o tom mali vedieť. 
Správa zariadení sociálnych služieb – pokles o 5 tisíc hodín, možno je to tým, že poskytujeme 
túto službu len do 16.00 hodiny. Sú to vážne veci, súkromníci sú ochotní robiť do 19.00 
hodiny, aj my sa budeme musieť prispôsobiť tomuto trendu. Hovorme o tom a riešme, aj 
dnešná diskusia vedie k tomu, aby sme našli riešenie. Momentálne ide o investíciu, ktorá by 
mohla priniesť 8 tisíc pracovných miest na 400 ha priestore, čo je obrovský rozmach. Nitra je 
zatiaľ na tom celkom dobre, berte to na 65 %, budeme sa o to usilovať, vysielame na tieto 
rokovania pracovníkov.   

prednosta – bol spracovaný materiál „Informatívna správa o náplni činnosti útvarov a odborov 
Mestského úradu v Nitre a organizácií Mesta Nitry“, ktorý kopíruje organizačný poriadok 
Mesta, pracovné náplne a celkovú organizačnú štruktúru. V materiáli sú jednotlivé útvary, ako 
Útvar hlavného architekta, Útvar hlavného kontrolóra a Útvar propagácie a cestovného ruchu, 
ktoré patria pod primátora, odbory sú v kompetencii prednostu. Súčasťou materiálu je, kto je 
poverený vedením, koľko má zamestnancov. V materiáli absentuje kancelária primátora 
a prednostu, nakoľko zabezpečujú administratívne práce, verejné obstarávania, projektový 
tím, ktorý sa bude presúvať pod p. primátora. 
Čo sa týka mestských organizácií, aj keď sú stanoviská rôzne chápané, snažíme sa, aby vaše 
rozhodnutia boli najprijateľnejšie, nikto nemá záujem ísť proti vašej vôli.   

Nasledovala prezentácia jednotlivých útvarov a odborov, kde vystúpili:

za Útvar hlavného architekta – vz. Ing. Pánský, referent pre dopravu
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za Útvar propagácie a cestovného ruchu – p. vedúca útvaru Ing. Alena Pivarčiová

za Odbor služieb úradu – vedúca odboru a zástupca prednostu MsÚ JUDr. Ivana Buranská
za Odbor ekonomiky a rozpočtu – vedúci odboru Ing. Ivan Daniš
za Odbor miestnych daní a poplatkov – vedúci odboru Mgr. Vladimír Petrík
za Odbor majetku – vedúca odboru Ing. Margaréta Némová
za Odbor kultúry – vedúca odboru Mgr. Dagmar Bojdová
za Odbor školstva, mládeže a športu – vedúca odboru PaedDr. Mária Orságová
za Odbor sociálnych služieb – dočasne poverená výkonom funkcie vedúca odboru 
                                                  Ing.   Zuzana Jančovičová
za Odbor komunálnych činností a ŽP – vedúci odboru Ing. Pavol Jakubčin
za Odbor investičnej výstavby a rozvoja – dočasne poverený výkonom funkcie vedúci odboru 

Ing. František Hozlár,

ktorí za svoj odbor odpovedali na otázky poslancov.   

primátor – navrhujem uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu o náplni činnosti útvarov a odborov Mestského úradu v Nitre a organizácií Mesta Nitry
berie na vedomie Informatívnu správu o náplni činnosti útvarov a odborov Mestského úradu 
v Nitre s výnimkou stavebného úradu.

Návrh si osvojil p. Nemky.

primátor - dňa 9. 4. 2015 bude zvolané mimoriadne zasadnutie MZ, na ktorom sa oboznámite
ešte s činnosťou stavebného úradu a našich organizácií. 

Hlasovanie č. 6 (o osvojenom návrhu na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Informatívnu správu o náplni činnosti útvarov a odborov Mestského úradu v Nitre 
a organizácií Mesta Nitry
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informatívnu správu o náplni činnosti útvarov a odborov Mestského úradu v Nitre s výnimkou 
stavebného úradu) – uzn. č. 71/2015-MZ 
prezentácia – 20
za – 20
proti – 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený. 

4. Diskusia

K danému bodu sa do diskusie nikto neprihlásil.

5. Návrh na uznesenie

Varga – týmto potvrdzujem, že k dnešnému bodu mimoriadneho MZ bolo prijaté uznesenie.
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6. Záver

Na záver p. primátor skonštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný a vyhlásil                  
4. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené.

Nitra, 12. 3. 2015 

Zapísala: 
Anna Molnárová, v. r.   
ref. organizačný

   Jozef Dvonč, v. r.                  Igor Kršiak, v. r. 
      primátor                                                                                     prednosta 
    mesta Nitry                                                                        Mestského úradu v Nitre

O v e r o v a t e l i a :

Jozef Slíž, v. r. 
a

Dominika Tekeliová, v. r. 




