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Z á p i s n i c a 

z 22. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 
 

 
Dátum a miesto konania:   Nitra, 7. 11. 2012 
Prítomní:                             podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:                   Ján Greššo,  Marta Rácová, Ivan Juhás, Stanislav Vereš,                            

 Pavol Meňky, Tatiana Svobodová, Rudolf Hlavačka, František    
Refka, Jozef Weber 

 
 
 
PROGRAM 
 

1. Otvorenie 
 

2. Voľba pracovných komisií 
 

3. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. za 
bohatú vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu, za výrazný rozvoj vysokého školstva                        
a za prezentáciu Nitry v medzinárodnom kontexte  mat. č. 723/2012 

 
4. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry JUDr. Pavlovi Hrušovskému za dlhoročnú 

aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta Nitry a  jeho zviditeľňovanie 
v medzinárodnom kontexte      mat. č. 725/2012 

 
5. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Mgr. art. Jánovi Greššovi za výrazný prínos                    

pre divadelné a filmové umenie, za rozvoj kultúry a reprezentáciu mesta Nitry 
mat. č. 724/2012 

 
6. Návrh Dohody o  spolupráci medzi mestom Nitra, Slovenská republika a mestom 

Veszprém, Maďarsko      mat. č. 727/2012 
 

7. Návrh na uznesenie 
 

8. 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  22 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 
 

2. Voľba pracovných komisií 
 
predseda návrhovej komisie –  p. Miloš Paliatka 
členovia – pp. Peter Košťál, Ján Jech, Marián Ivančík, Miloslav Hatala 
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Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie) 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
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. Františka Hollého.  
 
Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 22. zasadnutie mimoriadneho MZ 
 v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. František Hollý)  
prezentácia – 22 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
primátor – pripomínam, že všetky materiály, ktoré majú byť predmetom mimoriadneho 
rokovania MZ boli prerokované na dnešnom mimoriadnom zasadnutí mestskej rady. Okrem 
toho pripomínam, že materiály týkajúce sa schválenia ocenení mestom neboli v zmysle VZN 
vyvesené 15 dní pred týmto MZ. Upozorňujem vás na to ešte pred schvaľovaním programu, 
aby sme si toho boli vedomí. V komisiách, aj v mestskej rade materiáli boli prejednané.  
Motív zaradenia na dnešné MZ je ten, že všetci traja sa dožívajú životného jubilea 60. rokov.    
Dovoľujem si Vás upozorniť, že slávnostný akt podpísania „Dohody o spolupráci medzi 
mestom Nitra, SR a mestom Veszprém, Madarsko sa uskutoční o 11.00 h v obradnej sieni 
MsÚ.  
 
Hlasovanie č. 3 (o návrhu programu ako celku)  
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem p. Renátu Kolenčíkovú 
a p. Annu Šmehilovú. 
 

3. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. za 
bohatú vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu, za výrazný rozvoj vysokého 
školstva a za prezentáciu Nitry v medzinárodnom kontexte mat. č. 723/2012 

 
Bojdová – návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Dr. h. c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. je 
predložený v súlade s  VZN č. 1/2008 o  udeľovaní ocenení mesta Nitry. Návrh bol 
prerokovaný v komisii pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy, ktorá odporučila MZ 
udeliť Cenu mesta Nitry Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD.. 
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Hlasovanie č. 4 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  prerokovalo Návrh                     
na udelenie Ceny mesta Nitry Dr. h. c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. za bohatú vedecko-
výskumnú a pedagogickú prácu, za výrazný rozvoj vysokého školstva a za prezentáciu Nitry 
v medzinárodnom kontexte, 
udeľuje Cenu mesta Nitry Dr. h. c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. za bohatú vedecko-
výskumnú a pedagogickú prácu, za výrazný rozvoj vysokého školstva a za prezentáciu Nitry 
v medzinárodnom kontexte, 
ukladá vedúcemu odboru kultúry zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre) - uzn. č. 290/2012-MZ 
 
prezentácia - 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

4. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry JUDr. Pavlovi Hrušovskému za dlhoročnú 
aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta Nitry  a jeho zviditeľňovanie 
v medzinárodnom kontexte     mat. č. 725/2012 

 
Bojdová – návrh na udelenie Ceny mesta Nitry JUDr. Pavlovi Hrušovskému bol rovnako 
predložený v súlade s VZN č. 1/2008 o udeľovaní ocenení mesta Nitry. Aj týmto materiálom 
sa zaoberala na svojom zasadnutí komisia pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy 
a odporučila MZ udeliť Cenu mesta Nitry JUDr. Pavlovi Hrušovskému. 
 
Hlasovanie č. 5 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na udelenie Ceny mesta Nitry  JUDr. Pavlovi Hrušovskému za dlhoročnú aktívnu prácu 
v prospech rozvoja mesta Nitry  a jeho zviditeľňovanie v medzinárodnom kontexte  
udeľuje Cenu mesta Nitry JUDr. Pavlovi Hrušovskému za dlhoročnú aktívnu prácu 
v prospech rozvoja mesta Nitry  a jeho zviditeľňovanie v medzinárodnom kontexte  
ukladá vedúcemu odboru kultúry zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre) – uzn. č. 291/2012-MZ 
 
prezentácia - 21 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

5. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Mgr. art. Jánovi Greššovi za výrazný prínos                    
pre divadelné a filmové umenie, za rozvoj kultúry a reprezentáciu mesta Nitry 

mat. č. 724/2012 
 
Bojdová – materiál bol predložený na rokovanie komisie, ktorá rovnako odporučila MZ udeliť 
Cenu mesta Nitry Mgr. art. Jánovi Greššovi. 
Všetci navrhovaní sú jubilanti 60.-nici. 
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Hlasovanie č. 6 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
udelenie Ceny mesta Nitry Mgr. art. Jánovi Greššovi za výrazný prínos pre divadelné 
a filmové umenie, za rozvoj kultúry a reprezentáciu mesta Nitry,   
udeľuje Cenu mesta Nitry Mgr. art. Jánovi Greššovi za výrazný prínos pre divadelné 
a filmové umenie, za rozvoj kultúry a reprezentáciu mesta Nitry  
ukladá vedúcemu odboru kultúry zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre) - uzn. č. 292/2012-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

6. Návrh Dohody o  spolupráci medzi mestom Nitra, Slovenská republika a mestom 
Veszprém, Maďarsko     mat. č. 727/2012 

 
Vančo – predložený návrh materiálu na schválenie Dohody o spolupráci medzi mestom Nitra 
a mestom Veszprém je na základe iniciatívy slovenskej  strany, kde sme sa po viacerých 
rokovaniach zhodli na tom, že budeme vyhľadávať mestá pre partnerskú spoluprácu z krajín, 
ktoré priamo susedia so SR. V tomto prípade je to Maďarsko aj na základe dohody medzi 
organizáciami, ktoré v Nitre existujú, medzi NSK ako samosprávou VÚC a univerzitami, že 
budeme vyhľadávať partnerstvá v takých mestách, kde už tieto inštitúcie majú kontakty. 
Mesto Veszprém na základe bilaterálnych stretnutí primátorov jednotlivých miest sme sa 
rozhodli vybrať aj preto, že má veľmi podobnú geografickú štruktúru ako mesto Nitra, je tam 
sídlo arcibiskupstva, univerzít, mnohých kultúrnych inštitúcií a turistických zaujímavostí. 
Komisia pre kultúru, ako i mestská rada prerokovala tento materiál a odporučila MZ schváliť 
Dohodu medzi mestom Nitra a mestom Veszprém. V prílohe je priložená štandardná zmluva, 
ktorá je odobrená právnikmi aj z našej strany, aj zo strany mesta Veszprém. 
 
primátor – takúto zmluvu podpisujeme po 13. rokoch a bolo by to 10. partnerské mesto, ktoré 
je prístupné aj čo do vzdialenosti a je tam možnosť širokej výmeny.   
 
Hlasovanie č. 7 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  Dohody 
o  spolupráci medzi mestom Nitra, Slovenská republika a mestom Veszprém, Maďarsko, 
schvaľuje uzatvorenie Dohody o  spolupráci medzi mestom Nitra, Slovenská republika 
a mestom Veszprém, Maďarsko podľa predloženého návrhu) - uzn. č. 293/2012-MZ 
 
prezentácia - 21 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený.  
 

7. Návrh na uznesenie 
 
Paliatka – ako predseda návrhovej komisie môžem konštatovať, že ku všetkým bodom, ktoré 
boli zaradené do rokovania boli prijaté uznesenia.  
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8. Záver 

 
     Na záver primátor skonštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný a vyhlásil  22. 
zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené. 
 
 
Nitra,   7. 11. 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 : 
 

Renáta Kolenčíková, v. r.  
a 

Anna Šmehilová, v. r.  


