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Z á p i s n i c a

z 15. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre

Dátum a miesto konania:   Nitra, 27. 2. 2012
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: pp. Anton Kretter, Ján Greššo, Marián Ivančík, Jozef Weber, 

Pavol Meňky a Tatiana Svobodová

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

3. Návrh na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu mat. č. 454/2012

4. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 mat. č. 453/2012

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   25   poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

Z technických dôvodov sa všetky hlasovania počas rokovania vykonali aklamačne. 

2. Voľba pracovných komisií

predseda – p. Franišek Hollý   
členovia – pp. Marta Rácová, František Refka, Juraj Gajdoš a Štefan Klačko.

Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie)
prezentácia – 25
za – 24 
proti - 0
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 

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 p. Ivana Juhása. 
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Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 15. zasadnutie MMZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Ivan Juhás) 
prezentácia – 25
za – 25
proti – 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený. 

primátor - materiály, ktoré budú predmetom rokovania boli prerokované na dnešnom 
zasadnutí mimoriadnej mestskej rady.

Hlasovanie č. 3 (o návrhu programu ako celku)
prezentácia - 25
za – 25
proti – 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený.

primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov p. Milana 
Mončeka a p. Ivana Gavaloviča. 

3. Návrh na založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu mat. č. 454/2012

Prizvaní: Mgr. Stanislav Rusinko - generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a PhDr. Marián Mrva, hlavný štátny radca 
MDVaRR.

primátor – oblastnú organizáciu cestovného ruchu navrhujeme založiť spolu 
s podnikateľskými subjektami v zmysle zák č. 91/2010. Ako predkladateľ vás chcem požiadať 
doplniť v bode a) členstvo Mesta Nitra v oblastnej organizácii cestovného ruchu - Nitrianska 
organizácia cestovného ruchu. V tomto zmysle sa upraví celé znenie uznesenia. Ďalej v bode 
c) pod bodom l. je návrh do predstavenstva Jozef Dvonč, primátor. Túto nomináciu je treba 
škrtnúť a doplniť Ján Vančo, zástupca primátora. Do dozornej rady bod 2 treba škrtnúť Ján 
Vančo, zástupca primátora a návrh je na Jozefa Trandžíka, poslanca MZ a poslanca Petra 
Košťála, poslanca MZ. Na strane 3 materiálu podnikateľské a iné subjekty doplniť                         
k Agrokomplexu výstavníctvo Nitra, š. p., k Veolia Transport Nitra, a. s., k Rímskokatolíckej
cirkvi Biskupstvo Nitra ešte Hotel Mikado.

Mgr. Rusinko – som veľmi rád, že Nitra pokračuje v tom, čo ostatné krajské mestá, to 
znamená založenie organizácie destinačného manažmentu v oblastnej organizácii cestovného 
ruchu. Cieľom je nielen podporiť cestovný ruch o ktorom vieme, že má veľký potenciál, žiaľ 
dlhé roky na Slovensku sa trápil, pretože veľmi komplexný systémový prierezový zasahuje do 
rôznych oblastí turista, ktorý sem príde, chce vidieť, dochádza k interakcii s hoteliérmi,                  
s poskytovateľmi služieb. To celé si vyžaduje určitú koordináciu, spoluprácu, prepojenosť 
samosprávy, ktorá má vytvárať podmienky a podnikateľské subjekty, ktoré vytvárajú kvalitu 
ubytovania, produktov, zážitkov, atď. Vieme, že Slovensko z dlhodobého hľadiska stráca 
konkurencieschopnosť. Vidíme kde je Maďarsko, Poľsko, prihraničie nám sťahuje turistov,
pretože napriek tomu, že nemajú žiadny zákon, destinačný manažment začal aplikovať, to 
znamená dochádza k sinergii samosprávy, podnikateľov, vidno fin. zdroje správne avokované, 
vidno aká je tam ponuka, koľko fin. zdrojov sa dostáva z rekreačného cestovnému ruchu. 
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Preto, aby sme nezaostávali, aby sme našli možnosti, ktoré slovenský CR má, a to nielen 
v príjazdoch zahraničných i domácich cestovných turistov, ale hlavne v tvorbe zamestnanosti, 
k naštartovaniu regionálneho rozvoja, prepojenosti CR, agrosektoru, kde nitriansky región má 
veľké predpoklady. Boli sme v Rakúsku, kde poľnohospodárstvo, vinárstvo, ovocinárstvo sú 
veľmi zaujímavé segmenty pre súčasné trendy. Typický segment CR Rakúska je lyžovanie, 
zaznamenáva stagnáciu. Ľudia chcú poznávať iné veci, nárast cyklotrás, nárast zážitkovej 
gastronómie, poznávacie zájazdy. To sú oblasti CR, ktoré západná aj stredná Európa 
v súčasnej dobe pociťuje a kde tieto trendy sú. Preto aj na základe špeciálnej skupiny, ktorá 
bola za tvorbou zákona č. 91/2010 o podpore cest. ruchu, a ktorý sa podarilo schváliť 
v parlamente v októbri min. roku s účinnosťou od l. 12. 2011 na Slovensku, kreujeme systém 
tzv. destinačného manažmentu v modeloch, ktoré úspešne fungujú v krajinách, ktoré môžu 
byť naším príkladom - Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Česká republika a tieto procesy 
chceme popularizovať, naštartovať, prebudiť podnikateľský sektor, samosprávu a krajské 
mestá ako je Nitra by mala byť prirodzeným lídrom, lebo má finančné aj personálne zdroje, 
aby tieto procesy naštartovala. Naša sekcia je veľmi spokojná s dynamikou zakladania 
organizácií od l. 12. 2011, kedy v súčasnej dobe registrujeme 21 organizácií CR. Slovensko 
sme rozdelili do 25 destinácií na základe historických regiónov a myslím, že Nitra a Prešov 
sú dve mestá, ktoré nemali zatiaľ ustanovujúce valné zhromaždenie na vznik organizácií CR. 
Podporujeme iniciatívu Nitry, vidíme, že potenciál tu je aj v oblasti CR, aj keď nemáte hory, 
máte iné veci, ktoré môžu generovať ekonomické prínosy, ktoré CR má. Z našich štatistík           
na Slovensku sa vygenerovalo minulý rok 10,3 milióna prenocovaní, čo je málo. Slovensko 
má na viac, možno 15 - 20 miliónov prenocovaní, ak by sa procesy správne naštartovali. Sto 
prenocovaní generuje jedno pracovné miesto v cestovnom ruchu a denne ďalšie jedno až dve 
pracovné miesta v pridružených odvetviach. Za tým je aktívna tvorba pracovných miest. Toto 
je snaha našej sekcie starať sa o CR a vytvárať pracovné miesta, vytvárať príjmy do rozpočtu, 
stimulovať regionálny rozvoj a naštartovať aj ďalšie pridružené odvetvia, ktoré z tejto 
iniciatívy môžu nastať. Budeme radi, ak by sme túto nitriansku organizáciu v oblasti CR 
podporili a nasmerovali tým správnym smerom. 

primátor – naším cieľom je snaha posilniť finančne CR a tiež vytvoriť ďalšie pracovné miesta 
a byť lídrom pre podnikateľské subjekty, aby sme úlohy v rámci koncepcie CR naplnili. 

Vančo – podľa zák. č. 91/2010 Nitra môže oblastnú organizáciu zriadiť ako samospráva 
samostatne, lebo máme v našom meste 183 tisíc prenocovaní, na ktoré sme podľa taxy vybrali 
103 tis. Eur dane za ubytovanie. Keď ako samospráva priberieme zo zákona dva
podnikateľské subjekty, ktorými sú š. p. Agrokomplex a a. s. Veolia, môžeme požiadať 
o štátnu dotáciu, ktorá je l:l k vybratým členským. Keďže CR v Nitre sa odohráva na hrade a 
v sakrálnych pamiatkach, dohodli sme sa s Biskupským úradom, ktorý bol ochotný pristúpiť 
ako zakladateľský člen, a ktorý tiež vloží členský príspevok a v piatok sa pridal ďalší 
podnikateľský subjekt, a to Hotel Mikado. Mesto Nitra by išlo s vkladom 30 tis. Eur, 
Biskupský úrad 30 tis. Eur, Veolia a. s. 30 tis. Eur, Agrokomplex 5 tis. Eur, Hotel Mikado               
5 tis. Eur a takto vyskladáme 100 tisíc Eur a môžeme požiadať o dotáciu do výšky 90 % 
vybratej dane, teda 90 tisíc Eur. Pre tieto organizácie, ktoré teraz vznikajú  je na ministerstve 
vyčlenené cca 2,5 mil. Eur. Ak všetko dobre pôjde, mali by sme získať dotáciu do výšky 
vybratého členského príspevku. Použijeme ju na veci, ktoré sme schvaľovali v Koncepcii 
rozvoja CR, keďže mesto Nitra ako samospráva by malo byť lídrom tejto organizácie. Valné 
zhromaždenie bude kreovať orgány – predstavenstvo, dozornú radu, organizácia musí získať 
na štatistickom. úrade IČO a do 15. 3. požiadame o dotáciu na MDVaRR. Títo zakladajúci 
členovia si stanovia akčný plán, ktorý je v súlade s koncepciou CR v našom meste. Je to 
organizácia, ktorá sa riadi zák. č. 91/2010 a registruje sa na MDVaRR. Názov spoločnosti 
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bude Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) a sme jediná takáto organizácia 
v Nitrianskom kraji, následne do 15. 4. vznikne krajská organizácia, ktorú zastreší NSK.   

primátor – mestská rada upravila uznesenie – v celom texte sa zmenil „Oblastný“ na 
„oblastný“, v bode a) členstvo Mesta Nitra v oblastnej organizácii cestovného ruchu –
Nitrianska organizácia cestovného ruchu, 
v bode c) do predstavenstva Ján Vančo, zástupca primátora, 
               do dozornej rady Jozef Trandžík, poslanec MZ, 
                                           Peter Košťál, poslanec MZ.

Tento návrh mestskej rady si osvojil. p. Štefek.

Hlasovanie č. 4 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu 
súhlasí so založením oblastnej organizácie cestovného ruchu 
schvaľuje 
a) členstvo Mesta Nitra v oblastnej organizácii cestovného ruchu – Nitrianska organizácia 

cestovného ruchu
b) členský príspevok Mesta Nitra do oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2012     

vo výške 30 000,- Eur
c) zástupcov Mesta Nitra v orgánoch oblastnej organizácie cestovného ruchu  

1. do predstavenstva Ján Vančo, zástupca primátora
2. do dozornej rady Jozef Trandžík, poslanec MZ v Nitre
                                                     Peter Košťál, poslanec MZ v Nitre

berie na vedomie
a) návrh zakladateľskej listiny oblastnej organizácie cestovného ruchu 
b) návrh stanov oblastnej organizácie cestovného ruchu 

splnomocňuje primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča
a) zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie oblastnej organizácie cestovného ruchu 
      a zabezpečiť predloženie navrhnutých zástupcov mesta Nitra ustanovujúcemu valnému   

zhromaždeniu na ich voľbu do príslušných orgánov oblastnej organizácie
b) podpísať za mesto Nitra zakladateľskú listinu oblastnej organizácie cestovného ruchu 
     a iné právne dokumenty súvisiace so založením, vznikom a registráciou organizácie   

v súlade so schvaľovacou časťou tohto uznesenia) – uzn. č. 38/2012-MZ

prezentácia – 25
za – 23
proti – 0
zdržali sa – 2    
Návrh bol schválený. 

4. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012
mat. č. 453/2012

Daniš – úlohou tohto materiálu bolo vyčleniť z rozpočtových zdrojov na členský príspevok 
mesta do novovzniknutej oblastnej organizácie cestovného ruchu 30 tis. Eur, a to z pol.:
Propagačné materiály a predmety vo výške 5 tis. Eur, Outdorový mestský komunikačný 
nástroj 10 tis. Eur a 15 tis. Eur sa vyčlenilo z úspor na výslednej cene opravy zoborskej cesty.
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Hlasovanie č. 5 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012
schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 podľa predloženého 
návrhu) - uzn. č. 39/2012-MZ

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

5. Návrh na uznesenie

Hollý – návrhová komisia konštatuje, že ku všetkým bodom prerokovaným na 15. zasadnutí 
(mimoriadneho) mestského zastupiteľstva boli prijaté uznesenia. 

6. Záver

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

Nitra,  1. 3. 2012   

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 :    

Ivan Gavalovič, v. r. 
a

Milan Monček, v. r. 




