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Z á p i s n i c a 

z 26. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
Dátum a miesto konania:   Nitra, 31. 1. 2013 
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:            pp. František Bečica (PN), Ján Vančo (PN) 
 
 

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 

 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 

          mat. č. 791/2013 
 

5. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach                 
za II. polrok 2012        mat. č. 790/2013 

 
6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta – 

výdavkovej položky 631 Cestovné      mat. č. 769/2012 
 

7. Správa o výsledku kontroly plnenia Pokynu prednostu Mestského úradu v Nitre zo dňa 
1. 7. 2011 o postupe kontroly vybavenia závad nahlásených mestskou políciou                 
pri výkone služby         mat. č. 792/2013 

 
8. Správa o výsledku mimoriadnej kontroly dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy 

na prenájom nebytových priestorov MŠ Alexyho   mat. č. 786/2013 
 

9. Informatívna správa o stave a údržbe miestnych komunikácií a informatívna správa 
o stave verejnej zelene v meste      mat. č. 779/2012 

 
10. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry číslo 2/2010 

o niektorých podmienkach držania psov v znení dodatku č. 1    mat. č. 800/2013 
 

11. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013   mat. č. 785/2013 
 

12. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľovú oblasť 
telesná kultúra (fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, fond 
vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond športových podujatí                      
nad 2 000,-)         mat. č. 795/2013 
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13. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové oblasti: 
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych 

hodnôt 
b) záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností 
         mat. č. 783/2013 
 

14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 369/2012-MZ zo dňa 
13. 12. 2012         mat. č. 805/2013 

 
15. Územnoplánovací podklad: „Urbanistická štúdia – Areál Kasární pod Zoborom 

v Nitre“        mat. č. 787/2013 
 

16. Návrh na odpustenie pohľadávky (DROMOS s. r. o., Svätoplukova 13, Nitra) 
          mat. č. 797/2013 
 

17. Návrh na nakladanie s majetkom mesta – vykonanie stavebných úprav v budove MŠ 
Staromlynská 2, zapísanej na liste vlastníctva č. 7185, postavenej na parcele č. 31/6 – 
zastavané plochy, súpisné č. 152 v k. ú. Horné Krškany  mat. č. 784/2013 

 
18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 

pozemku parc. č. 4720/1 kat. úz. Nitra)    mat. č. 793/2013 
 

19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena Billik, 
spol. s r. o., k. ú. Nitra, parc. č. 3952/1)    mat. č. 799/2013 

 
20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 

pozemku „C“ KN parc. č. 7425/1 k. ú. Nitra)   mat. č. 774/2012 
 

21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemku „C“ KN parc. č. 4821/56 k. ú. Nitra)   mat. č. 775/2012 

 
22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 

pozemku parc. č. 1190/8 kat. úz. Nitra)    mat. č. 813/2013 
 

23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra (k. ú. Veľké 
Janíkovce, parcela registra „E“ KN, parc. č. 362/3, Letecká ul.) mat. č. 753/2012 

 
24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 

parc. č. 327/6 k. ú. Veľké Janíkovce)    mat. č. 776/2012 
 

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 
parc. č. 327/8 k. ú. Veľké Janíkovce)    mat. č. 777/2012 

 
26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Kynek 

(Granvia Construction s. r. o., cestná kanalizácia – vecné bremeno)  
          mat. č. 789/2013 
 

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
o výmere 18 m2 z pozemku parc. č. 874/9 kat. úz. Chrenová) mat. č. 796/2013 
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28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. 
Chrenová (ZSE Distribúcia, a. s. Bratislava v zastúpení MUDr. Katarína Plevová, 
spol. s r. o., Fatranská 12, Nitra)     mat. č. 794/2013 

 
29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Nitra, 

Zobor, Chrenová (ZSE Distribúcia, a. s., v. z. Enermont, s. r. o.,) mat. č. 780/2013 
 

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Nitra (ZSE 
Distribúcia, a. s., v. z. Západoslovenská energetika, a. s., Nitra Hrad – Podzámska ul.) 

          mat. č. 781/2013 
 

31. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam do vlastníctva 
Mesta Nitry v k. ú. Dražovce (Mgr. Tatiana Bezáková)  mat. č. 782/2013 

 
32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 305/2012-MZ zo dňa 

15. 11. 2012 (V. Jankulárová, ul. J. Mrvu)    mat. č. 788/2013 
 

33. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 322/2012-MZ zo dňa 
28. 11. 2012        mat. č. 798/2013 

 
34. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 117/2012-MZ zo dňa 

24. 5. 2012 (odpredaj pozemku parc. reg. „C“-KN č. 466 kat. úz. Nitra o výmere              
755 m2 na ul. Janka Kráľa)      mat. č. 761/2012 

 
35. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (futbalové 

ihrisko, k. ú. Dolné Krškany, časť parc. č. 1718/1)   mat. č. 806/2013 
 

36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                       
(Ing. Aleš Kučera, časť parc. č. 263, kat. územie Kynek)  mat. č. 807/2013 

 
37. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 

pozemku „C“KN parc. č. 102/2 k. ú. Horné Krškany)  mat. č. 808/2013 
 

38. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok 
„C“KN parc. č. 333/20 k. ú. Mlynárce)    mat. č. 809/2013 

 
39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                      

(k. ú. H. Krškany, parc. č. 32, Staromlynská ul.)   mat. č. 810/2013 
 

40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu Mesta Nitry vo veľkosti 11671/67879-ín k pozemku parc. 
„C“KN č. 1901, 1902 kat. úz. Nitra ul. Spojovacia)   mat. č. 811/2013 

 
41. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Horné 

Krškany, ul. Pod Katrušou  parc. č. 1167)    mat. č. 812/2013 
 

42. Interpelácie 
 

43. Diskusia 
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44. Návrh na uznesenie 

 
45. 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 27 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 
 

2. Voľba pracovných komisií 
 
predseda návrhovej komisie:   p. Jozef Trandžík 

členovia  návrhovej komisie:   p. Miloš Paliatka 
                                                 p. Marián Ivančík 

      p. Peter Košťál 
  p. Anton Kretter 

 
Hlasovanie č. 1 - skúšobné 
 
Hlasovanie č. 2 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie) 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
primátor – predkladám návrh na voľbu poslanca povereného viesť 26. 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. 3 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 26. zasadnutie MZ  v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. František Hollý) 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
primátor – dodatočne vám boli doručené materiály: 817/2013 „Návrh na pridelenie dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové oblasti:  a) sociálna oblasť, b) ochrana 
a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom“, ktorý navrhujem zaradiť                       
do programu za bod 13, 
- mat. č. 814/2013 „Návrh primátora mesta Nitry na vymenovanie riaditeľa príspevkovej 
organizácie Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre“ – tento materiál navrhujem stiahnuť 
z dnešného rokovania,  
- mat. č. 821/2013 „Návrh na zmenu Štatútu Mesta Nitry“ a 
- mat. č. 820/2013 „Návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva               
v Nitre“ osobne nenavrhujem do programu, 
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- mat. č. 826/2013 „Návrh na neuplatnenie valorizácie pre obdobie roka 2013“ navrhujem 
zaradiť za bod 15.  
Upozorňujem, že všetky vyššie uvedené materiály neboli prerokované v mestskej rade, preto 
je na ich zaradenie potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MZ.  
Ďalšie materiály, ktoré neboli prerokované v mestskej rade, a preto na ich zaradenie je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov je: 
- mat. č. 800/2013 „Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry  
č. 2/2010 o niektorých podmienkach držania psov v znení dodatku č. 1“, 
- mat. č. 813/2013 „Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(prenájom časti pozemku parc. č. 1190/8 kat. úz. Nitra)“ – tento materiál bude medzi 
materiálmi, ktoré navrhujem stiahnuť z rokovania dnešného MZ.  
Navrhujem stiahnuť z rokovania MZ majetkové materiály pod por. č. 16 – 41.  
O personálnom návrhu a majetkových materiáloch budeme rokovať v krátkom čase                       
na mimoriadnom MZ.  
 
Kolenčíková – dávam návrh zaradiť do programu dnešného rokovania MZ mat. č. 820/2013 
„Návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre“ za bod 8 
ako nový bod 9 a mat. č. 821/2013 „Návrh na zmenu Štatútu Mesta Nitry“ za bod 9 ako nový 
bod 10. 
 
Hlasovanie č. 4 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 817/2013 „Návrh na pridelenie dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové oblasti:  
a) sociálna oblasť 
b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom“, 
(návrh si osvojil p. Štefek) 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 5 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 826/2013 „Návrh na neuplatnenie 
valorizácie pre obdobie roka 2013“) 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 6 (o návrhu vyradiť z pôvodného programu všetky majetkové materiály                 
pod por. č. 16 - 41 an blok) 
prezentácia – 27 
za – 23 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 7 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 820/2013 „Návrh Dodatku č. 3 
k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre“) 
prezentácia – 26 
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za – 24 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 8 (o návrhu zaradiť do programu mat. č.  821/2013 „Návrh na zmenu Štatútu 
Mesta Nitry“) 
prezentácia – 26 
za – 24 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.   

Hlasovanie č. 9 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 800/2013 „Protest prokurátora proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry číslo 2/2010 o niektorých podmienkach 
držania psov v znení dodatku č. 1“) 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 10 (o návrhu programu ako celku) 
prezentácia – 27 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov p. Rudolfa 
Hlavačku a p. Miloslava Hatalu. 
Overovateľmi  zápisnice z 25. zasadnutia (riadneho) MZ boli p. Martin Bohát a p. Miloš 
Paliatka. Žiadam overovateľov, aby uviedli stanovisko k zápisnici. 
 
Bohát – danú zápisnicu zo zasadnutia som si prečítal a svojím podpisom som potvrdil, že bola 
zapísaná v súlade s programom a priebehom rokovania. 
 
Paliatka – zápisnicu z minulého zasadnutia MZ som si prečítal a potvrdil som podpisom jej 
priebeh so zápisom.  
 
primátor - keďže nie sú pripomienky k zápisnici, považujem zápisnicu za schválenú. 
 

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 –  uznesenie v bode a), b) sa plní a zostáva v platnosti. 
 
Hlasovanie č. 11 (o návrhu na uzn.: 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. 1/2013-MZ 
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prezentácia - 26 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 
          mat. č. 791/2013 
Halmo – uvedenú správu predkladám na základe povinností, ktoré vyplývajú zo zákona 
o obecnom zriadení, kde je potrebné predložiť túto správu do 60 dní po uplynutí kalendárneho 
roka. Kontrolná činnosť je vykonaná v rozsahu uvedenej v zákone a v súlade so zákonmi 
o fin. kontrole, o kontrole v štátnej správe, o rozpočtových pravidlách a ďalšie predpisy. 
Kontrolná činnosť sa riadi schváleným plánom kontrolnej činnosti. Celkove sme vykonali 51 
kontrol. Všetky kontroly boli predložené MZ na schválenie.  
 
Hlasovanie č. 12 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012   
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012) 
- uzn. č. 2/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti - 1 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
  

5. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach                 
za II. polrok 2012        mat. č. 790/2013 

 
Halmo – uvedenú správu predkladáme v súlade so Smernicou Mesta Nitry č. 1/2010 
o kontrole kvality podávaných jedál v školských jedálňach. Celkove za II. polrok bolo 
v týchto zariadeniach vykonaných 14 kontrol v 9 zásadných oblastiach v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi. Pri kontrolách sme v troch prípadoch zistili nedostatky, boli prijaté 
opatrenia na nápravu, plnenie ktorých je priebežne kontrolované. 

 
Hlasovanie č. 13 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za II. polrok 2012 
berie na vedomie Správu z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských 
jedálňach za II. polrok 2012) - uzn. č. 3/2013-MZ 
 
prezentácia – 27 
za - 27 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
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6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta – 
výdavkovej položky 631 Cestovné   mat. č. 769/2012 

 
Halmo – uvedená kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti. Kontrola bola 
zameraná na dodržiavanie zák. č. 283/2002 o cestovných náhradách ako aj Smernice Mesta 
Nitra č. 14/2009 o účtovaní a obehu účtovných dokladov. Pri kontrole sme zistili nedostatky 
najmä pri vyplňovaní cestovných príkazov, oneskorené predkladanie na vyúčtovanie, 
v jednom prípade bola fin. kontrola vykonaná až po vykonaní služobnej cesty, čím bol 
porušený zákon o fin. kontrole. Prednostom bolo prijaté opatrenie na nápravu.  
Mestská rada správu prerokovala a odporučila vziať správu a opatrenie na odstránenie 
nedostatkov na vedomie.  
 
Hlasovanie č. 14 (o návrhu na uzn.: Mestské  zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku  následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta – výdavkovej 
položky 631 Cestovné 
berie na vedomie správu a opatrenie prijaté na odstránenie nedostatkov  
ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrenia k  31. 1. 2013) 
- uzn. č. 4/2013-MZ  
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

7. Správa o výsledku kontroly plnenia Pokynu prednostu Mestského úradu v Nitre zo dňa 
1. 7. 2011 o postupe kontroly vybavenia závad nahlásených mestskou políciou pri 
výkone služby      mat. č. 792/2013 

 
Halmo – uvedená kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi. Pri kontrole pokynu prednostu sme zistili čiastočné 
plnenie pri bode 3, v ostatných prípadoch bol pokyn splnený. Nie je problém otázka 
nahlasovania zo strany MsP, ale zo strany osôb, ktoré sú zodpovedné za vybavenie uvedených 
závad, keď nie je jasný rozsah, spôsob a čas odstránenia závady a oznámenie o odstránení nie 
je preukazateľné. Najväčší nával vybavovania je na MS, na Elcomp a MsÚ, ktorý má väčšinu 
závad na odstránenie. Na základe zisteného nedostatku bolo prijaté opatrenie na nápravu, 
ktoré by malo vyprecizovať prijatý pokyn.  
Mestská rada prerokovala uvedenú správu a prijala príslušné uznesenie.  
 
Hlasovanie č. 15 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku kontroly plnenia Pokynu prednostu Mestského úradu v Nitre zo dňa 1. 7. 2011 
o postupe kontroly vybavenia závad  nahlásených mestskou políciou pri výkone služby 
berie na vedomie správu a opatrenie prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrenia prijatého na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou             T: 31. 5. 2013    K: MR)  - uzn. č. 5/2013-MZ 
prezentácia – 27 
za – 27 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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8. Správa o výsledku mimoriadnej kontroly dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy 
na prenájom nebytových priestorov MŠ Alexyho mat. č. 786/2013 

 
Halmo – išlo o mimoriadnu kontrolu, ktorá bola vykonaná na základe podnetu VMČ 
Klokočina. Pri kontrole neboli zistené nedostatky.  
Mestská rada prerokovala správu a odporúča MZ vziať správu na vedomie. 
  
Hlasovanie č. 16 (o návrhu na uzn.: Mestské  zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku mimoriadnej kontroly dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy na prenájom 
nebytových priestorov MŠ Alexyho 
berie na vedomie Správu o výsledku mimoriadnej kontroly dodržiavania podmienok nájomnej 
zmluvy na prenájom nebytových priestorov MŠ Alexyho) - uzn. č.6/2013-MZ 
 
prezentácia - 27 
za - 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
       9. Návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre 
         mat. č. 820/ 2013 
Kolenčíková – tento dodatok upravuje hlavne v čl. 3 a v čl. 5 spôsob voľby a odvolanie 
členov mestskej rady, ako aj postup pri predkladaní personálnych návrhov.  
Návrh predkladáme aj z toho dôvodu, že pri zmenách v členstve mestskej rady ich členovia 
spolurozhodovali sami o sebe na zasadnutí mestskej rady. Z toho dôvodu bolo potrebné 
upraviť, resp. doplniť Rokovací poriadok MZ v Nitre tak, ako je uvedené v predloženom 
návrhu.  
Predložený návrh má 6 bodov:  
l. čl. 3 ods. 5 sa podľa návrhu vypúšťa druhá veta znenia „Na voľbu poslancov do MR                     

na ustanovujúcom zasadnutí MZ nie je potrebné predchádzajúce prerokovanie návrhov 
mestskou radou.“,  

2. v čl. 3 ods. 6 sa vypúšťa znenie l. vety a nahrádza sa novým znením: „Členovia mestskej  
rady sa na ustanovujúcom zasadnutí MZ volia tajným hlasovaním“.  

 
Podľa pozmeňovacieho návrhu a  podľa dohody koaličnej rady poslaneckých klubov dávame 
návrh vypustiť z návrhu bod č. 3, ktorý zostáva v pôvodnom znení.  
 
4. v čl. 5 ods. 1 sa celý nahrádza novým znením: „Pri zmenách v členstve v mestskej rade  

MZ môže rozhodnúť o návrhu aj bez jeho predchádzajúceho prerokovania v mestskej rade. 
Pri zmenách v členstve v mediálnej rade a v komisiách sa použijú ustanovenia čl. 3 ods. 6.  

5. v čl. 5 sa za ods. 3 vkladá nový ods. 4 znenia – tu dávame pozmeň. návrh, že                       
pri zmenách v členstve MR sa kandidáti volia tajným hlasovaním, ak MZ nerozhodne inak.  

   Doterajšie ods. „4, 5“ sa označujú ako ods. „5, 6“. 
6. v čl. 41 ods. 7 sa znenie prvej vety nahrádza novým znením: „Tajným hlasovaním sa                    

na ustanovujúcom zasadnutí MZ volia kandidáti do funkcií v zmysle čl. 3 ods. 6, prvá 
veta.“.  

 
Hlasovanie č. 17 (o pozmeň. návrhu p. Kolenčíkovej: v predloženom návrhu 
 - vypúšťa bod 3  
- v texte bodu 5 vypúšťa slovo „verejným“ a nahrádza ho slovom „tajným“) 
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prezentácia – 27 
za - 26 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 18 (o návrhu na uzn. ako celku vrátane pozmeň. návrhu: Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre prerokovalo Návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva                     
v Nitre 
schvaľuje Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre podľa 
predloženého návrhu a schválených zmien s účinnosťou dňom schválenia: 
v predloženom návrhu: 
-  vypúšťa bod 3, 
- v texte bodu 5 vypúšťa slovo „verejným“ a nahrádza ho slovom „tajným“) 
 
- uzn. č. 7/2013-MZ 
 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
   10.  Návrh na zmenu Štatútu Mesta Nitry   mat. č. 821/2013 
 
Kolenčíková – nakoľko dávame do súladu rokovací poriadok, musíme ho zosúladiť aj             
s doteraz platným Štatútom Mesta Nitry. Paragraf 11 upravuje aj voľbu a odvolávanie členov 
mestskej rady, a nakoľko nie je logické v prípade personálnych návrhov, aby členovia 
mestskej rady spolurozhodovali sami o sebe na zasadnutí mestskej rady, predkladáme návrh 
na zmenu štatútu tak,  ako je uvedené v predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 19 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na zmenu Štatútu Mesta Nitry 
schvaľuje zmenu Štatútu Mesta Nitry podľa predloženého návrhu s účinnosťou dňom 
schválenia)  - uzn. č. 8/2013-MZ 
 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

11. Informatívna správa o stave a údržbe miestnych komunikácií a informatívna správa 
o stave verejnej zelene v meste     mat. č. 779/2012 

 
Chrenko – v oblasti rezív a výrubu drevín sme vyrúbali už teraz 410 stromov oproti 
predchádzajúcim rokom, kedy sme vyrubovali 100 – 150 stromov,  čo je neúmerný nárast. 
Chcem poukázať na položku 1 m2 verejnej zelene v roku 2012, kedy sme ju udržiavali                   
za sumu 7,20 Sk, dnes je to najlacnejšia cena v rámci SR, tieto ceny sa pohybujú  10 – 12,- 
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Sk/m2. Je pravda, že na Chrenovej sme vybudovali parkoviská a ubudla zeleň v počte              
1 500 m2, ale zaradili sme do údržby plochy, ktoré doteraz neboli zaradené a dostali sme              
do správy majetok navýšený takmer o 30 %, čo je 45 tis. m2 zelenej plochy. Momentálne sme 
v štádiu zimnej údržby, ktorá je v tomto roku veľmi náročná. Po minulé roky sme použili           
300 - 400 t soli na údržbu komunikácií, tento rok sme použili l 000 t soli, je to devastácia 
životného prostredia, ale musíme zabezpečiť zjazdnosť ciest. Napriek tomu, že sme dosť často 
kritizovaní, že nestíhame hlavne okrajové časti, nebránime sa kritike. Mnohé kritické 
pripomienky sú zavádzajúce a neoprávnené. Obyvatelia Kameneckej a Poľnej majú výhrady 
k našej činnosti, tieto nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií, aj napriek tomu sme im 
pomohli. Odporúčam im, aby si v zmysle VZN vyčistili okolo vlastných nehnuteľností vlastné 
komunikácie a aby tak prispeli k lepšej situácii. Mestské služby zimnú údržbu bez aktívnej 
pomoci obyvateľov nebudú zvládať, nie  je to možné.  
Mesto Nitra je v 2/3-inách svahovité, tam kde chodí MHD je to prioritné, 1/3-ina ciest                  
na Šúdole a Zobori sú cesty, ktoré nespĺňajú normy, sú to chodníky vysypané makadamom a 
údržba takejto komunikácie je takmer nemožná. Čistenie máme strojové a ručné, postupujeme 
podľa harmonogramu zimnej údržby. Dnes zahajujeme opravy výtlkov miestnych 
komunikácií, aby sme zabezpečili zjazdnosť. V spolupráci s vedením mesta musíme prijať 
opatrenia, aby sme čím skôr tieto vážne výtlky odstránili. Vlani bola robená kanalizácia,                 
po ktorej zostali mnohé komunikácie neupravené. Na jar musíme dať komunikácie do takého 
stavu, aké sme pri povolení rozkopávok stanovili.  
 
Paliatka – mestská rada dňa 15. 1. 2013 prerokovala Informatívnu správu o stave a údržbe 
miestnych komunikácií a informatívnu správu o stave verejnej zelene v meste a  odporúča MZ 
vziať správu na vedomie podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č. 20 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu o stave a údržbe miestnych komunikácií a informatívnu správu o stave verejnej zelene 
v meste 
berie na vedomie Informatívnu správu o stave  a údržbe miestnych komunikácií 
a informatívnu správu o stave verejnej zelene v meste) - uzn. č. 9/2013-MZ 
 
prezentácia - 25 
za - 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

12. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry číslo  
       2/2010 o niektorých podmienkach držania psov v znení dodatku č. 1 

            mat. č. 800/2013 
JUDr. Monika Šulvová, prokurátorka okresnej prokuratúry sa z neúčasti na rokovaní MZ 
písomne ospravedlnila. 
  
Stančík – dôvody protestu prokurátora môžeme rozdeliť do dvoch základných oblastí:  
l. oblasť sú ustanovenia, ktoré prokurátor napadol z dôvodu prevzatia zo zákona č. 282/2002,   
ktoré upravujú podmienky držania psov.  
2. oblasť sú ustanovenia, ktoré idú podľa prokuratúry  nad rámec tohto zákona a mesto podľa  
neho nemá splnomocnenie dávať to do VZN. Z toho dôvodu navrhujeme VZN v plnom 
rozsahu zrušiť a vytvoriť nové VZN, ktoré bude v súlade s právnymi platnými predpismi. 
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V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o držaní psov, ktorý je v NR SR a podľa ktorého budú 
obce a mestá povinné vytvárať VZN na úplne inom základe.  
 
Hlasovanie č. 21 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Protest 
prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 2/2010 o niektorých 
podmienkach držania psov v znení dodatku č. 1 
- vyhovuje Protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry                 

č. 2/2010 o niektorých podmienkach držania psov v znení dodatku č. 1  
ukladá vedúcemu odboru komunálnych činností a životného prostredia predložiť príslušným 
orgánom Mesta Nitry návrh na zrušenie VZN mesta Nitry č. 2/2010 o niektorých 
podmienkach držania psov v znení dodatku č. 1, spolu s návrhom nového všeobecne 
záväzného nariadenia o podmienkach držania psov  T: do 90 dní od doručenia protestu 
                                                                                    K: MR) - uzn. č. 10/2013-MZ 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

13. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 
             mat. č. 785/2013 

Kršiak – na decembrovom MZ bol schválený rozpočet na rok 2013. V rámci tohto 
schvaľovacieho procesu bol prijatý rozsiahly doplňujúci a pozmeňujúci návrh z dôvodu 
lepšieho zadelenia funkčnej viazanosti a klasifikácie jednotlivých príjmových a výdavkových 
položiek, čo znamená preskupenie určitých fin. súm pod položky, z ktorých budú reálne 
čerpané. Pokiaľ ide o výdavkovú časť vnútornej správy, dochádza k reálnemu navýšeniu 
mzdového fondu, ale uvedené znamená odmínusovanie z odboru kultúry z dôvodu 
personálnych zmien, tzn. upustilo sa od zmlúv a dohôd o vykonaní práce a spolupráci v rámci 
KD, zabezpečuje sa to zamestnancami v riadnom prac. pomere, čo má nadväznosť na zmeny 
Zákonníka práce. 
 
Štefek – mestská rada prerokovala návrh na rozpočtové opatrenia, odporúča MZ tieto 
rozpočtové opatrenia schváliť podľa predloženého návrhu. 
 
Burda – dávam procedurálny návrh, aby sa o pol. 212003 Príjmy z vlastníctva – 250 tis. € 
a Príjmy z prenájmu budov samostatne hlasovalo. 
 
Štefek – predkladám pozmeňovací návrh: 
 
Príjmy (v €)      schválený   návrh    rozpočet 
          rozpočet   na zmenu   po zmenách 
 
212 003   Príjmy z prenájmu budov – nebytové 
      priestory a objekty               701 000         + 10 000             711 000  
 
Výdavky (v €) 
Vnútorná správa           schválený   návrh              rozpočet 
          rozpočet   na zmenu   po zmenách 
633004    Prevádzkové stroje, prístroje,            4 000             - 2 000                   2000 
                zariadenie, technika a náradie 
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713 004   Nákup prevádzkových strojov, prístrojov 
     zariadení, techniky a náradia            0            + 2 000                 2 000 
 
637 005   Špeciálne služby - požiarno                        17 500          - 15 939                 1 561    
                asistenčné služby    
637 004   Všeobecné služby                                       10 700          + 15 939              26 639 
 
Odbor majetku           schválený   návrh              rozpočet 
          rozpočet  na zmenu  po zmenách 
637 004    Všeobecné služby 
                  Prevádzka Tržnice      40 000             - 5 000     35 000 
633 006    Všeobecný materiál Tržnica                                0             + 5 000              5 000 
 
Odbor sociálnych služieb          schválený   návrh               rozpočet 
          rozpočet   na zmenu   po zmenách 

642 001    Transfery jednotlivcom a nezisk. 
     organizáciám  

                 ochrana a podpora zdravia, pomoc ZP       13 000 -  13 000   0
      dotácie pre sociálnu oblasť               13 000  -  13 000   0 
           dotácie pre sociál. oblasť do 2 000,- €           0 +   5 650       5 650  
      dotácie pre sociál. oblasť nad 2 000,- €           0 + 10 990     10 990 
                 ochrana a podpora zdravia, pomoc ZP 
                 do 2 000,- €              0   + 9 360               9 360 
 
 635 006  Oprava a údržba  zariadenia núdzového  

    bývania a útulku pre bezdomovcov           0 + 10 000      10 000 
 
Projekty      schválený   návrh              rozpočet 
          rozpočet   na zmenu   po zmenách 
 
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie      130 000            - 93 260       36 740 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja  schválený   návrh              rozpočet 
          rozpočet   na zmenu  po zmenách 
 
717 001  Útulok pre bezdomovcov            0              + 93 260      93 260 
635 006  Oprava havarijných  školských budov      100 000             -   7 500           92 500 
716         PD na ÚK rozvody, TÚV rozvody   
               MŠ Benkova – havarijný stav                            0                +  7 500        7 500 
 
 
Hlasovanie č. 22 (o návrhu p. Burdu (vyčlenené z materiálu na samostatné hlasovanie) 
- pol. 212003 Príjmy z vlastníctva – 250 tis. €  a pol. 212003 -  Príjmy z prenájmu budov  
+ 250 tis. €) 
prezentácia – 27 
za – 16 
proti - 6 
zdržali sa - 5 
Návrh bol schválený.  
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Hlasovanie č. 23 (o pozmeň. návrhu p. Štefeka) 
prezentácia – 28 
za - 27 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 24 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 
schvaľuje rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 podľa predloženého 
návrhu, vrátane pozmeň. návrhu) - uzn. č. 11/2013-MZ 
 
prezentácia – 28 
za – 27 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 

14. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľovú oblasť 
telesná kultúra (fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, fond 
vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond športových podujatí nad 
2 000,-)     mat. č. 795/2013 

 
Balaj – materiál predkladáme z dôvodu potreby prerozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Nitry 
na cielenú oblasť telesná kultúra – fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, 
fond vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond podujatí nad 2 000 €. Žiadosti 
jednotlivých klubov boli doručené na MsÚ v riadnom termíne a boli  spracované. Niektorí 
nespĺňali kritériá, niektorí žiadosti ani na výzvu nedoplnili, niektorým dotácia nebola 
pridelená. Materiál je predkladaný v šiestich tabuľkách podľa označenia: – Fond prenájmu 
tréningových objektov a úhrady nákladov, Fond vrcholového športu – individuálny 
a kolektívny, Fond mládežníckeho športu – individuálny a kolektívny a Fond podujatí                  
nad 2 000 EUR. Tieto návrhy vznikli na základe pravidiel uzn. č. MZ 306/2011.  
 
primátor – dovolím si upozorniť na osobitný prístup k dvom klubom, a to FC Nitra a HK 
Nitra, kde je navýšenie dotácie oproti tomu ako by im vychádzalo podľa bodov o 10 500 €  
a HK o 10 000,- €. Do ukončenia sezóny im chýba 100 tis. €, inú pomoc im nevieme 
poskytnúť. Upozorňujem, že je to mimo Smernicu a  môžu o tom rozhodnúť len poslanci. 
 
Kretter – nemôžeme porušovať VZN, preto dávam pozmeň. návrh v schvaľovacej časti                   
na koniec textu za zátvorku ...nad 2 000,-) doplniť „okrem dodatočnej dotácie pre FC Nitra 
10 500,- EUR a pre Hokejový klub Nitra 10 000,- EUR“. 
Predkladám uznesenie, ktoré toto bude riešiť:  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre schvaľuje sumy 10 500,- EUR pre FC Nitra na revitalizáciu 
činnosti klubu po zmenách v a. s. FC Nitra a 10 000,- EUR pre Hokejový klub Nitra za 
úspešnú reprezentáciu mesta v IV. štvrťroku 2012. 
 
Štefek – vzhľadom na to, že v cieľových oblastiach v jednotlivých štyroch okruhoch sme 
nerozdelili celú čiastku a je úspora 160 tis. EUR, dávam tento pozmeňovací návrh: 
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Odbor školstva, mládeže a športu 
 
642002 dotácia športovým klubom na energie    - 119 000 
             a prenájom                               
642002 dotácia na športové podujatia                                  -   15 000 
642002 dotácia na podporu vrch. športu           -     9 000 
642002 dotácia na podporu mládež. športu                                     -   17 000 
642002 FC Nitra – činnosť      +   80 000 
 
Odbor majetku 
 
721001 SŠaRZ – kapit. transfer z rozpočtu mesta    +   80 000 
                            nákup rolby) 
 
Hlasovanie č. 25 (o návrhu na uzn. vrátane doplňujúceho návrhu p. Krettera: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 
2013 pre cieľovú oblasť telesná kultúra (fond prenájmu tréningových objektov a úhrady 
nákladov, fond vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond športových podujatí 
nad 2000,-), 
schvaľuje pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľovú oblasť telesná 
kultúra (fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, fond vrcholového športu, 
fond mládežníckeho športu a fond športových podujatí nad 2000,-), okrem dodatočnej dotácie 
pre FC Nitra 10 500,- EUR a pre Hokejový klub Nitra 10 000,- EUR) 
- uzn. č. 12/2013-MZ 
 
prezentácia - 26 
za – 19 
proti - 0 
zdržali sa - 6 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 26 (o návrhu p. Krettera: Mestské zastupiteľstvo v Nitre schvaľuje sumy 
10 500,- EUR pre FC Nitra na revitalizáciu činnosti klubu po zmenách v a. s. FC Nitra 
a 10 000,- EUR pre Hokejový klub Nitra za úspešnú reprezentáciu mesta v IV. štvrťroku 
2012) - uzn. č. 13/2013-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 27 (o pozmeň. návrhu p. Štefeka:  Mestské zastupiteľstvo v Nitre schvaľuje 
rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 nasledovne: 
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Výdavky: ( v €) 
Odbor školstva, mládeže a športu 
642002 dotácia športovým klubom na energie    - 119 000 
             a prenájom                               
642002 dotácia na športové podujatia                                  -   15 000 
642002 dotácia na podporu vrch. športu           -     9 000 
642002 dotácia na podporu mládež. športu                                     -   17 000 
642002 FC Nitra – činnosť      +   80 000 
 
Odbor majetku 
721001 SŠaRZ – kapit. transfer z rozpočtu mesta    +   80 000 
                            nákup rolby) 
 
- uzn. č. 14/2013-MZ 
 
prezentácia – 27 
za – 24 
proti - 0 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený.  
 

15. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové oblasti: 
a/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie    kultúrnych 

hodnôt 
b/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností 
         mat. č. 783/2013 

Bojdová – je predložený sumár všetkých projektov, ktoré boli predložené v súlade 
s vyhlásenými podmienkami pre dve cieľové oblasti. Všetkými projektami sa zaoberali 
príslušné komisie a mestská rada ako je uvedené v tabuľke. Upozorním na to, že v písomnom 
materiáli pri dotácii pod č. 13 je odporúčanie mestskej rady 1500 €.  
 
Ivančík – navrhujem, aby na akciu „900. výročie 1. písomnej zmienky obce Dražovce“  bola 
schválená čiastka 1 500 €.  
 
Hlasovanie č. 28 (o návrhu p. Ivančíka – zvýšiť pol. 15. „zabezpečenie podujatia - pri 
príležitosti 900. výročia písomnej zmienky o obci“ na 1500 €) 
prezentácia - 23 
za - 20 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
  
Hlasovanie č. 29 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo  v Nitre prerokovalo 
Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové oblasti: 
a/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, 
b/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností 
schvaľuje pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové oblasti: 
 
 



 17

a/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, 
b/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností nasledovne: 
 
 

                                                     Žiadosti 2013 - nad 2000,- € cieľová oblasť : 
"rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych hodnôt" 
 

P. č. 
Žiadateľ / 
Projekt 

Obsah - 
charakteristika 

Ž
ia

d
an

á 
su

m
a 

(€
) 

70% (€) 

   
 H

od
n

ot
a 

   
 p

ro
je

k
tu

 
(€

) 

O
d

p
or

u
če

n
ie

 
k

om
is

ie
 (

€)
 

O
d

p
or

u
če

n
ie

 
M

R
( 

€)
 

S
ch

vá
le

n
é 

 
M

Z
 (

€)
 

1. 

Asociácia 
DN/Medzinárod
-ný festival 
Divadelná 
Nitra, 22. roč. 

zabezpečenie 
medzinár. 
festivalu, 
odmeny 
autorom, 
odborné práce 
pri realizácii hl., 
sprievod., prac.    
a vzdelávacieho 
programu  

25 000 290 290 414 700 10 000  10 000 10 000

2. 

BerCash/ 
Svätourbanské 
zoborské 
slávnosti 
 

zabezpečenie 
podujatia - tri 
dni, vyplatenie 
honorárov 
účinkujúcim -
oslavy sv. 
Urbana 

2 500 4 900 7 000 500  
 

0 0

3. 

CASTELLUM,   
n. o. 
/Zabezpečenie 
galerijného 
systému v 
gotickej 
priekope - 
sprístupnenie 
prvej tématickej 
výstavy            
pre verejnosť 

dlhodobé 
hľadisko - 
inštalácia 
galerij. systému, 
najbližšie: 
inštalácia 
výstavy 
dokumentujúcej  
rekonštrukčné      
a reštaurátorské 
premeny NR 
hradu 

2 500 
€

6 265 8 950 1 000  700 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. 

Centrum 
výskumu živ. 
výroby/  
AGROFILM- 
medzinárodný 
filmový festival 

tradičná 
prezentácia 
výsledkov vedy   
a výskumu           
v oblasti 
poľnohosp.         
a potravinárstva 

6 600 92 820 132 600 500  4 000 4 000
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spojená                
s výstavou 
umelcov z NR 
regiónu 

5. 

Čakanka/Cyrilo 
-metodská misia  
na známkach 

knižná 
publikácia - 
prezentácia 
misie CaM          
vo filatelii 
(autori: M. 
Šajgalík, I. 
Kiko) 
publikácia Ivan 
Kiko, Šajgalík 

2 800 2 800 4 000 200 300 300

6. 

DAB 
/Tisícročná 
včela 

ambícia 
nadviazať           
na úspešný NR 
muzikál Adam 
Šangala, 
reprezentácia      
na zahranič. 
festivaloch hud. 
divadla (Patejdl, 
Peteraj, Šulaj) 

28 000 148 190 211 700 5 000  4 000 4 000 

7. 

DAB/Dievča 
bez vena 
 

inscenácia so 
silným 
morálnym 
nábojom, 
"úskalia kultúry 
zábavy", réžia 
Ľubomír 
Vajdička 
 

6 500 25 816 36 880 0 0 0

8. 

DAB/Jeden rok    
v Kocúrkove 
 

slovenská 
komediálna 
klasika, réžia: 
Kamil Žiška, 
určené najmä 
školopovinným 
deťom 

6 000 23 751 33 930 2000 2000 2000

9. 

GORAZD n. f. 
/Apač Enčar Ko 

knižná 
publikácia - 
dobrodružný 
román určený 
všetkým 
generáciám 
(autor: Jozef 
Tatar) 

3 000 3 010 4 300 300  200 200  

10. Literárny klub tradičné 3 306 3 583 5 118 1500 1500 1500
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Janka 
Jesenského         
v 
Nitre/Autorské 
večery a  
stretnutia so 
spisovateľmi       
a poprednými 
kultúrnymi, 
ved.     a polit. 
pracovníkmi 
 

populárne 
večery so 
spisovateľmi   a 
významnými 
osobnosťami 

11. 

MAXMEDIA 
/Radosť v duši 
 

posedenia           
v kaviarňach, 
hodnotenie 
služieb - súťaž 

3 000 16 094 22 991 500 0 0

12. 

Miestny odbor 
Matice 
slovenskej  – 
Janíkovce 
/knižná 
publikácia 
Janíkovce 

knižná 
publikácia - pri 
príležitosti 900. 
výročia 1. 
písomnej 
zmienky o obci, 
dokumentačná     
a popularizačná 
funkcia 
publikácie, 
(autori Ruttkay, 
Lukačka, 
Keresteš)  

8 000 8 050 11 500 1 000  1 500 1 500 

13. 

NITRIA 
/Zabezpečenie 
činnosti zboru, 
reprezentácia 
mesta 

prevádzkové 
náklady             
na činnosť 
zboru, 
vycestovanie      
na festival           
v Taliansku  

6 940 6 965 9 950 1 500  1 500 1 500 

14. 

Nitrianska 
galéria 
/Sochárka 
Zuzana 
Marciňová-
Hetminská 
(1944-2002) 

výstava, 
vydanie 
katalógu -
zmapovanie 
tvorby 
významnej 
sochárky, pietna 
spomienka k 10. 
výročiu úmrtia 

5 600 5 600 8 000 1 000  500  500

15. 

Občianske 
združenie "PRE 
DRAŽOVCE" 
/900. výročie 1. 
písomnej 

zabezpečenie 
podujatia - pri 
príležitosti 900. 
výročia 
písomnej 

9 901 9 898 14 140 1 500  1 000 1 500 
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zmienky obce 
Dražovce 

zmienky o obci 

16. 

Občianske 
združenie 
KREDIV 
/Putovanie sv. 
Cyrila a Metoda 

príprava 
divadelných 
obrazov zo 
života CaM so 
súbormi z 
celého Slov., 
sprievodné 
podujatie NMN 

5 000 14 000 20 000 2 000  1 500 1 500 

17. 

Profesionálno-
amatérske 
divadelné 
spoločenstvo      
LE 
MON/Legendy 
veľkomoravské 
 

vydanie 
multimediálnej 
publikácie -
dokumentácie 
veľkovýpravnýc
h pouličných 
divadel. 
predstavení          
k 1150. výročiu 
príchodu CaM 

5 050 5 166 7 380 2000 2000 2000

18. 

PROMO ART, 
s.r.o./ Cyril a 
Metod 2013 

veľkovýpravné 
predstavenie o 
sv. Cyrilovi          
a Metodovi          
na amfiteátri 

29 290 117 460 167 800 4 000  2 500 2 500 

19. 

Rímsko-  
katolícka 
cirkev, Farnosť 
sv. 
Urbana/Sviatok 
sv. Urbana, 
patróna 
vinohradníkov -
Zoborské hody 

zabezpečenie 
podujatia - 
oslavy sv. 
Urbana na 
Zobore 

2 891 2 891 4 130 0 0 0

20. 

Rímsko-  
katolícka 
cirkev, Farnosť 
sv. Urbana/ 
Slávnosť sv. 
Svorada 
 

zabezpečenie 
podujatia 
rodinného typu 
spojeného so sv. 
omšou - jaskyňa 
sv. Svorada - 
Ms časť Zobor 
 

3 786 3 786 5 408 500 500 500

21. 

Rodičovské 
združenie        
pri CVČ 
Domino/60. 
výročie CVČ 
Domino 
 

pohľad               
do minulosti -    
60 rokov 
činnosti CVČ, 
oslavy       v 
DAB, 
sprievodné 
podujatia -

3 000 3 003 4 290 2 000 2 000 2 000
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výtvarné 
súťaže, 
jubilejný 
Nitriansky 
zvonček... 

22. 

SPU + 
UKF/Nitrianske 
univerzitné dni 
2013 

tradičné 
podujatie dvoch 
univerzít - 
pestrý program 

5 200 9 100 13 000 3 000  5 000 5 000 

23. 

Staré divadlo 
Karola Spišáka    
v Nitre 
/Stretnutie, 
Spotkání, 
Setkanie, 
Találkozás 

tradičný festival 
bábkových 
divadiel                
- 15. ročník 

9 960 47 170 67 385 6 500  3 000 3 000 

24. 

UKF/Cirkulátor 
 

súťaž 
študentskej 
kreativity 
organizovaná 
katedrou 
masmediálnej 
komunikácie -
reklamná tvorba 

2 623 2 748 3 926 500 0 0

25. 

Zväz 
slovenských 
filatelistov/ 
NITRAFILA 
 

Česko-
slovenská 
filatelistická 
výstava 
sprievodné 
podujatie v 
rámci Nitra, 
milá Nitra 
(výstavná 
medaila) 

6 426 8 173 11 676 1 500 1 500 1 500

 Súčty: 
 

 192 873 861 528 1 230 754 48 500 45 200 45 700

 
 

Žiadosti 2013 - nad 2000,- € 
 

Cieľová oblasť: “záchrana a obnova NKP a pamätihodností“ 
 

1. 

Rímskokatolícka  
 
cirkev, 
Biskupstvo Nitra/ 
Reštaurovanie 
kamennej 

oprava 
kamennej 
balustrády na 
veži NR hradu 

19 000 20 888 29 840 7 000  5 000 5 000
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balustrády              
so sochárskou 
výzdobou na veži 
katedrálneho  
chrámu sv. 
Emeráma 

 Súčty:  211 873 882 416 1 260 594 55 500 50 200 50 700 

 
- uzn. č. 15/2013-MZ 
 
prezentácia - 24 
za - 23 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
16. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové oblasti:   

a) sociálna oblasť  
b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom 

         mat. č. 817/2013 
 
Šimová – tento návrh je predložený v súlade s VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácie                       
z rozpočtu mesta. Všetky žiadosti boli doručené v riadne stanovenom termíne. Pre sociálnu 
oblasť bolo doručených 7 žiadostí a  pre oblasť ochrana a  podpora zdravia 10 žiadostí. 
V tabuľke je spracovaný prehľad pre soc. oblasť, 5 žiadostí do sumy žiadanej hodnoty                  
do 2 000 € a  dve žiadosti nad 2 000 €. V oblasti ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne 
postihnutým ľuďom - u všetkých žiadostí je žiadaná hodnota do výšky 2 000 €. 
 
Šmehilová – chcem informovať o konflikte záujmov v dotáciách z rozpočtu na rok 2013                 
pre cieľovú oblasť ochrana a podpora zdravia zdravotne postihnutým ľuďom, nakoľko je tam 
návrh na dotáciu pre Občianske združenie Effeta, v ktorom pracujem. 
 
Hlasovanie č. 30 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                      
na pridelenie dotácií z rozpočtu  Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové oblasti: 
a) sociálna oblasť 
b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom 
schvaľuje pridelenie dotácií z rozpočtu  Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové oblasti: 
a) sociálna oblasť 
b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom 
podľa predloženého návrhu) – uzn. č. 16/2013-MZ 
 
prezentácia – 27 
za - 27 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

17. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 369/2012-MZ zo 
dňa 13. 12. 2012     mat. č. 805/2013 
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Kršiak – tento materiál bol predložený z dôvodu zmeny uznesenia, ktoré bolo v MZ schválené 
dňa 13. 12. 2012 v rámci bodu diskusia, kde z dôvodu jednak plánovanej kontroly na útvare 
hl. kontrolóra vo veci umiestňovania reklamných zariadení - billboardov v meste Nitra 
plánovaný v I. polroku 2013 bol záujem zo strany mesta regulovať v budúcom období 
niekedy nezmyselné umiestňovanie reklamných billboardov po meste. Bolo prijaté uznesenie, 
ktoré na rozdiel možno na určitý vykonateľný problém vo vzťahu k stavebnému zákonu, 
nakoľko o umiestnení reklamných zariadení rozhoduje stavebný úrad v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy,  kde mesto nemôže ovplyvniť rozhodnutie stav. úradu nad rámec 
zákona. Preto sa upravuje toto uznesenie tým spôsobom, že MZ nebude na svoje pozemky                       
vo vlastníctve mesta do vykonania kontroly povoľovať umiestnenie týchto reklamných 
zariadení. V prípade iného vlastníctva stavebný úrad musí konať v zmysle stavebného zákona. 
 
Hlasovanie č. 31 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 369/2012-MZ zo dňa 13. 12. 2012 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 369/2012-MZ zo dňa 13. 12. 
2012 a to tak, že vypúšťa odporúčajúcu časť uznesenia a nahrádza ju novým znením: 
„s ú h l a s í 
s reguláciou umiestňovania reklamných zariadení na území mesta Nitry tak, že nebude 
povoľovať užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Nitry na umiestňovanie nových 
reklamných zariadení – panelov, billboardov (o veľkosti od 9 m2), a to až do prerokovania 
kontroly vykonanej útvarom hlavného kontrolóra v oblasti umiestňovania reklamných 
zariadení podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 
ukladá vedúcemu odboru majetku postupovať voči tretím osobám v zmysle odporúčaní tohto 
uznesenia“) - uzn. č. 17/2013-MZ  
 
prezentácia – 27 
za - 27 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

18. Územnoplánovací podklad: „Urbanistická štúdia – Areál Kasární pod Zoborom 
v Nitre“       mat. č. 787/2013 

 
Prítomný Ing. arch. Vladimír Jarabica, zástupca fi SAN-HUMA 90, s. r. o.. 
 
Hrozenský – Urbanistická štúdia je územno-plánovací podklad, ktorý útvar hl. architekta 
zabezpečil pre ďalšie rozhodovanie v tomto území. Bola vypracovaná na podklade 
schváleného  územného plánu mesta Nitry vrátane jeho zmien a doplnkov a z hľadiska 
rozsahu, obsahu a spôsobu spracovania, v súlade so zadaním pre spracovanie Urbanistickej 
štúdie - Areál kasární pod Zoborom v Nitre, ktoré schválilo MZ a uzn. č. 68/2012 zároveň 
uložilo využiť časť areálu pre prioritnú prezentáciu kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy                
so zámerom podpory  cestovného ruchu. Cieľom obstarania urbanistickej štúdie bolo overiť 
danosti územia, zhodnotiť jeho súčasný stav a technické podmienky a stanoviť základné 
pravidlá riešeného územia bývalých kasární s podrobnením a prehĺbením základnej  
 
 
urbanistickej koncepcie. Špecifickým účelom urbanistickej štúdie a jej použitie bude hlavne 
ako územno-plánovací podklad pre územné rozhodovanie, podklad pre umiestňovanie, 
posudzovanie a  koordinovanie stavebnej a prevádzkovej činnosti v riešenom území a ako 
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podklad pre ďalší postup územno-technickej prípravy v riešenom území. Obstarávateľ 
urbanistickú štúdiu prerokoval v rozsahu primeranom účelu  použitia s dotknutými orgánmi 
št. správy, správcami verejno-dopravného a technického vybavenia územia a vlastníkmi 
nehnuteľností. Priestor areálu bývalých kasární sa nachádza v území národnej kultúrnej 
pamiatky, archeologické nálezisko Martinský vrch, zapísané v ústrednom zozname 
pamiatkového fondu. Vo vymedzenom území kasární sa predpokladajú aj možnosti výskytu 
archeologických nálezísk. Celé územie je 23 ha. Urbanistická  štúdia je rozdelená na niekoľko  
funkčných a priestorových častí, ktoré sú previazané jestvujúcim parkom. Zámerom návrhu je 
otvoriť areál a zapojiť jeho územie do urbanistickej štruktúry mesta pri rešpektovaní 
zachovania historicky významného kontextu daného územia a vytvoriť podmienky                       
pre prezentáciu kultúrneho dedičstva a tradície na území mesta Nitra formou prezentácie 
archeologických nálezov. Popri ulice Dobšinského a  Jeleneckej sa bude formovať 
spoločenská a  komerčná zóna, zástavba s preferenciou zložiek školstva, vybavenosti, 
obchodu, služieb, kultúry, prechodného ubytovania a doplnkového bývania s vytvorením 
prechodov do zóny parku a centrálneho vstupného priestoru do historickej časti územia                     
na Martinskom vrchu. Do strednej časti sa bude formovať zóna s prevádzkovým zameraním 
na vedu, výskum a prezentáciu histórie miesta s prepojením na územie, vymedzené                       
pre špecifický účel, prezentácia archeologických nálezov a spôsobu života v 9. storočí tzv. 
národný archeopark Nitra, ktorý by mal v budúcnosti Nitru prezentovať ako významné 
historické centrum. Táto časť v južnej časti návrhu predstavuje asi 5,8 ha územia. Priestor 
v severovýchodnej časti areálu, kde sú jestvujúce budovy stavebno-technicky a historicky 
nevýznamné sa bude riešiť ako polyfunkčná zóna pre zložky vybavenosti a prechodného 
alebo trvalého bývania. Toto sú základné atribúty riešenia urbanistickej štúdie.  
 
Ing. arch. Jarabica – upozornil by som na skutočnosti, ktoré sa týkajú ďalších činností a 
aktivít v predmetnom území. Daná koncepcia vychádzala z analýzy územia jednak súčasného 
skutkového stavu, a jednak z analýzy historického stavu. V priebehu prác sme konzultovali aj 
s odbornými pracovníkmi Pamiatkového a archeologického ústavu a po spoločných dohodách 
sme dospeli k určitým záverom pre aplikáciu určitých zámerov prezentácie historickej kultúry                       
v tomto území a z toho vyplynula aj koncepcia formovania areálu tzv. archeoparku, ktorý                
by v kontexte s priestormi a prevádzkami archeologického ústavu tvoril určitú možnosť 
vedecko-výskumnej činnosti a možnosť prezentácie tejto činnosti, aj prezentácie vo vzťahu 
k verejnosti a mestu. Ďalším okruhom problémov je zapojenie tohto územia do štruktúry 
mesta, tzn. v tomto území by sme mali formovať určité mestské štruktúry, ktoré by 
nadväzovali hlavne na pozíciu centrálnej mestskej zóny. Toto územie je v blízkej dostupnosti 
CMZ a predpokladá sa v tomto území sformovať druhostupňové centrum pre hlavne územie 
MČ Zobor, Chrenová. Takéto urbanistické začlenenie tohto územia predpokladá aj vytvorenie 
dopravnej a technickej infraštruktúry. Z hľadiska dopravnej infraštruktúry sa navrhuje 
vytvorenie nových komunikácií prepojujúcich na hranici jestvujúceho areálu kasární 
a riešeného územia s prepojením na chrenovskú cestu a s možným prepojením až na Vašinovu 
ulicu, kde sa takto vytvorí záchytný komunikačný systém pre obsluhu územia, ktoré tu 
v súčasnosti má nedostatočné dopravné obslúženie, to je poloha IBV južnej časti s väzbou             
na jestvujúci areál kasárne a hlavne obslužiteľnosť riešeného územia. V rámci riešeného 
územia by sa formovali  iba  prístupové  a  obslužné  komunikácie  pre danú zástavbu v tomto                        
 
 
 
území. Predpokladá sa podstatný zásah do parametrov Jeleneckej a Dobšinského ulici, kde sa 
predpokladá úprava parametrov tak, aby boli zabezpečené normové požiadavky a požiadavky 
na predpokladanú zvýšenú intenzitu dopravy vo vzťahu k obslužiteľnosti tohto územia s tým, 
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že by tu boli vytvorené primerané podmienky pre cestnú dopravu, pre peší pohyb,                       
pre vytvorenie pásu verejnej zelene, pre umiestnenie koridorov verejno-technickej 
infraštruktúry, a zároveň podmienky aj pre určité zložky statickej dopravy vo forme 
pozdĺžneho parkovania pozdĺž komunikácií. Predpokladá sa formovanie priestoru mestského 
parku, ktorý je aj národnou kultúrnou pamiatkou, čiže je to obmedzujúci a limitujúci faktor 
využiteľnosti tohto územia. V rámci tohto územia sú aj objekty, ktoré sú zapísané v zozname  
národných kultúrnych pamiatok, sú to objekty v stredovej polohe v tomto území, ďalej je to 
objekt bývalá nemocnica, ktoré sa predpokladá rekonštruovať, revitalizovať a upraviť                   
pre požadované funkčné využitie. Tieto objekty sú majetkom mesta Nitry a majetkom SAV 
Archeologického ústavu, čiže sa predpokladá využitie pre tieto prevádzkové zložky.                     
Pre jednotlivé zastavané plochy je v dokumente zadefinované možné funkčné využitie, sú 
definované priestorové podmienky pre zástavbu, pre formu, výšku, odstupy, regulačnými 
prvkami, pri ktorých dodržaní by sa mala dosiahnuť adekvátne kvalitná stavebná štruktúra. 
Dokument navrhuje regulatívy  priestorového a funkčného usporiadania územia. Tento 
dokument ďalej formuje aj požiadavky na zabezpečenia územia pre technickú infraštruktúru, 
v území je potrebné vybudovať hlavne rozvody verejnej technickej infraštruktúry                       
v  navrhovaných verejných priestoroch - ulíc a námestí. 
V závere tohto dokumentu sú formulované aj požiadavky a doporučené ďalšie postupy, ktoré 
by mesto malo zabezpečiť v následnosti po odsúhlasení tohto dokumentu. Je treba 
konštatovať, že pozemky v riešenom území sú v prevažnom vlastníctve biskupského úradu, 
časť pozemkov je vo vlastníctve Archeologického ústavu, časť pozemkov pod jestvujúcou 
ČOV je vo vlastníctve Ministerstva obrany SR. Majetkoprávny stav nie je usporiadaný, 
objekty sa nachádzajú na pozemkoch biskupského úradu, čiže nie je totožný vlastník 
nehnuteľností stavebnej s vlastníkom pozemku. Je potrebné zaoberať sa usporiadaním 
majetkoprávneho vzťahu v tomto území vzhľadom na navrhovanú koncepciu a vzhľadom na 
súčasný jestvujúci stav nehnuteľností. Je potrebné doriešiť prevádzkový stav rozvodom 
technickej infraštruktúry v tomto území, areálové siete sú po delimitácii majetkom mesta 
Nitry, je tu potrebné vytvoriť sieť verejnej technickej infraštruktúry, čiže usporiadať aj tento 
vzťah prevádzkovateľom verejnej technickej infraštruktúry. Je potrebné dohodnúť 
s vlastníkmi pozemkov ich využitie, rokovať s vlastníkom Ministerstvom obrany SR 
o využívaní pozemkov, ktoré sa dotýkajú návrhu obslužnej komunikácie a dohodnúť aj 
zrušenie jestvujúcej ČOV v kontexte na prepracovanie rekonštrukcie kanalizačnej siete 
s prepojením na sieť mestskej kanalizácie. V návrhu je možné riešenie a bolo dohodnuté so 
správcom.  
 
Štefek – mestská rada prerokovala Územnoplánovací podklad: „Urbanistická štúdia - Areál 
Kasární pod Zoborom v Nitre“ a vyhodnotenie pripomienok podľa prílohy č. 1 
 
Ivančík – navrhujem doplniť uznesenie: Mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta 
Nitra pripraviť Memorandum o spolupráci, v ktorom sa signatári zaviažu vzájomne 
koordinovať svoju činnosť pri využívaní územia bývalých kasární pod Zoborom 
v nadväznosti na pripravovanú urbanistickú štúdiu)  
 
Hlasovanie č. 32 (o doplňujúcom návrhu p. Ivančíka)  
prezentácia – 28 
za – 27 
 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 33 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Územnoplánovací podklad: „Urbanistická štúdia – Areál Kasární pod Zoborom v Nitre“ 
s ú h l a s í 
1. s koncepciou riešenia areálu podľa predloženého územnoplánovacieho podkladu 
2. s vyhodnotením pripomienok podľa prílohy č. 1 
ukladá vedúcemu odboru stavebného poriadku a hlavnému architektovi MsÚ v Nitre 
usmerňovať a koordinovať rozvoj územia a stavebnú a prevádzkovú činnosť v procese 
územného rozhodovania v  zmysle urbanistickej koncepcie vypracovaného 
územnoplánovaciehu podkladu: „Urbanistická štúdia – Areál Kasární pod Zoborom v Nitre 
             T: trvale - ročne      K: MR 
odporúča primátorovi mesta Nitra pripraviť Memorandum o spolupráci, v ktorom sa signatári 
zaviažu vzájomne koordinovať svoju činnosť pri využívaní územia bývalých kasární                    
pod Zoborom v nadväznosti na pripravovanú urbanistickú štúdiu) - uzn. č. 18/2013-MZ 
 
prezentácia – 28 
za – 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
 
19.  Návrh na neuplatnenie valorizácie pre obdobie roka 2013       mat. č. 826/2013 
 
Némová – v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a VZN 
o hospodárení s majetkom mesta je v nájomných zmluvách, ktoré sa týkajú prenájmu 
mestského majetku dojednaná  každoročná úprava ročného nájomného, a to o valorizáciu 
ročného nájomného podľa výšky a miery inflácie. Vzhľadom na množiace sa žiadosti 
o odpustenie alebo o zníženie nájmu a pretrvávajúcej hospodárskej krízy, a tiež vyjsť v ústrety 
nájomcom a nezvyšovať im náklady, predkladáme návrh na uznesenie, a to neuplatniť 
valorizáciu ročného nájomného pre rok 2013 podľa výšky miery inflácie za rok 2012 meranej 
indexom spotrebiteľských cien zverejnených ŠÚ SR a vydanie prílohy č. 6 a 7 k VZN                 
č. 21/2009, ktoré obsahujú sadzby ročného nájomného pre rok 2013 zodpovedajúce sadzbám 
ročného nájomného platným v roku 2012. 
 
Hlasovanie č. 34 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   
na neuplatnenie valorizácie pre obdobie roka 2013 
schvaľuje neuplatnenie valorizácie ročného nájomného pre rok 2013 podľa výšky miery 
inflácie za rok 2012 meranej indexom spotrebiteľských cien, zverejnenej Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky a vydanie prílohy č. 6 a prílohy č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov 
obsahujúce sadzby obvyklého ročného nájomného pre rok 2013 zodpovedajúce sadzbám 
ročného nájomného platných v roku 2012 
ukladá vedúcemu odboru majetku a vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu zabezpečiť 
postup v zmysle schvaľovacej časti uznesenia        T: 30. 03. 2013        K: MR) 
 
 
- uzn. č. 19/2013-MZ 
 
prezentácia – 27 
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za - 24 
proti - 0 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený.  
 
 

20. Interpelácie 
 
Interpelácie neboli vznesené žiadne. 
 
 

21. Diskusia 
 
Burda – dnes bola predložená správa o miestnych komunikáciách a verejnej zeleni. Keď 
napadne sneh, občania volajú, že nie je udržiavaný chodník. Prečo na Hviezdoslavovej ulici to 
je odpratané, ale pozdĺž Kmeťovej ulice nie? Začne sa robiť v strede mesta, a potom sa 
zabúda na Diely.  
 
Hatala – chcem upriamiť pozornosť na Orechov Dvor, kde pracuje Inštitút Márie Pomocnice     
z Bratislavy, ktorý tam má dve rádové sestry, ktoré majú zapísaných 14 detí  v predškolskom 
veku zo ZŠ Krškany. Dostala sa mi prekvapivá správa, že chcú odísť, lebo mesto im tam 
nedostatočne vytvorilo hygienické podmienky. Máme záujem, aby tam tie sestry zotrvali 
a pracovali s róm. deťmi na Orechovom dvore alebo nemáme? Podľa ich vyjadrenia, nemáme 
záujem. 
 
Rácová – celkom nesúhlasím, že čistenie chodníkov bolo také katastrofické. Vyzdvihnem 
osobne prístup MS, lebo keď sa telefonicky zavolá a upozorní, že je katastrofická situácia a je 
tam prístup, tak prídu. Občania by si mali uvedomiť, že mesto na všetko nemá a 5 metrov                   
pred domom by si mali odpratať sneh sami. Upozorním na problém v súvislosti s údržbou 
ciest. Mnohé kontajnery sú umiestnené tak, že blokujú chodník a prístupné sú len z cestnej 
komunikácie. Ak cestná komunikácia pred kontajnerom nie je posypaná a ak príde k úrazu, 
nesieme za to zodpovednosť.  
2/ Pred rokom sme uvoľnili rozpočtovým opatrením peniaze na výberové konanie na nákup 
interaktívnych tabúľ pre ZŠ. Uvítala by som, keby sme zmenili uznesenie, ktorým by boli 
peniaze viazané na súťaž a  túto čiastku vyňali z rozpočtového opatrenia a prerozdelili ju tým 
školám ako boli plánované tabule, aby si škola mohla túto tabuľu kúpiť. 
  
Ivančík – dopočul som sa, že vznikajú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti. Keby sa predložila 
do MZ informatívna správa, aké je percento vymáhania predpisu voči vlastníkom 
nehnuteľností? 
  
Chrenko – čo sa týka sťažnosti p. Burdu, postupujeme podľa operačného plánu zimnej údržby 
schváleného MZ. Táto zima je veľmi náročná a musíme riešiť vážne veci. Je dôležité, aby 
bola zjazdná Hviezdoslavova a Golianova ulica, ktoré používajú všetci obyvatelia Klokočiny 
a nevyšiel  čas  na  bočné  a okrajové  cesty.  Je  tu   2/3-iny  svahovitých  komunikácií  a je tu  
 
značné množstvo komunikácií, ktoré nie sú komunikácie a stroj sa vráti poškodený. Musím 
zvážiť, či zabezpečím zjazdnosť ciest, čo je moja prioritná úloha v rámci operačného plánu. 
Občania sa sťažujú, ale majú tam autá, kvôli ktorým nemôžeme riešiť situáciu. Musí byť 
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vzájomná spolupráca. Nebránim sa tomu, ak sa na nás obrátia ľudia so sťažnosťou, snažíme 
sa každú sťažnosť riešiť.  
 
Štefek – vážim si prácu sestier na Orechovom dvore, ktoré robia komunitnú prácu. Bol som 
pri rokovaniach, keď prišli s ponukou do nášho mesta, že by takúto činnosť chceli vykonávať 
a učiť naše deti v ZŠ. Máme záujem, aby v tej výchove ďalej pokračovali a k tomu sme 
vytvorili podmienky. Pridelili sme im 3-izbový byt vo verejnom záujme na Tokajskej ulici.  
Trieda je zriadená v komunitnom centre, doobeda je to nultý ročník a poobede funguje 
komunitná práca. Schválili sme peniaze na PD na dostavbu komunitného centra. Nie sme                 
za odchod sestričiek, vytvárame im podmienky a do konca júna sa nám podarí  budova 
rozšíriť a od septembra tam budú môcť fungovať v normálnych podmienkach.  
 
Kršiak – súťaž interaktívnych tabúľ bola zrušená z dôvodu, že počas celého priebehu súťaže 
nám uchádzač, ktorý sa javil ako víťaz, predložil atesty, ktoré napĺňali naše technické zadanie, 
ktoré sme v súťaži žiadali. Opätovnou kontrolou sme zistili, že výrobok nespĺňa parametre, 
ktoré sa snažila firma dodať. Otázka je, či by sa mala takáto firma zapájať do ďalšej súťaže. 
Myslím si, že ani nie je možné, aby sme tieto peniaze prerozdelili na jednotlivé školy, 
nakoľko jednak pri väčšom objeme obstarania vyjednáme iné ceny a v našej pôsobnosti je 
možno lepšia kontrola priebehu tejto súťaže ako pre jednotlivých riaditeľov.    
 
primátor – dostávame sa do určitých problémov v školstve, nemali sme vykrytých 5 %                   
na navýšenie platov nepedagógov a učiteľov v originálnych kompetenciách.. Včera sa 
uznesením vlády podarilo dosiahnuť sumu 18,3 mil. €, ktorá je určená na toto navýšenie 
neučiteľským pracovníkom a originálne kompetencie. V rozpočtoch prídu ako osobitné 
dotácie každý štvrťrok vo väzbe na plnenie úloh memoranda. Je to obrovské riziko, že                     
na navýšenie platov dostaneme do 8. 2. do Nitry balík. Dnes je pokyn pre prednostu a ved. 
odboru školstva urobiť rozpis v zmysle zák. 630 na prenesený výkon, že všetky peniaze, ktoré 
sú určené na mzdy pôjdu príslušnej škole na mzdy. Ak je také usmernenie, budem vyžadovať, 
aby sme ho dodržali. Dopredu avizujem, že vznikne problém na troch školách a  je otázka, či 
máme prideliť dotáciu na interaktívne tabule práve školám, ktoré sú v ohrození.  
Podarilo sa to vybojovať aj pre týchto pracovníkov školstva, upozorňujem, že je to len                       
pre rok 2013. Určitú racionalizáciu budeme musieť na školách urobiť, lebo akonáhle raz 
zdvihneme plat, tak na rok 2014, keď nám štát na to navýšenie nedá, budeme to musieť riešiť 
v originálnych kompetenciách z vlastných peňazí.  
 
Prerokovávali sme dnes činnosť útvaru hl. kontrolóra, hl. kontrolór je v zamestnaneckom 
pomere, ale odmenu mu schvaľuje MZ.  
Navrhujem schváliť odmenu Ing. Františkovi Halmovi, hlavnému kontrolórovi Mesta Nitry     
za kalendárny rok 2012 vo výške 500,- Eur. 
 
Juhás – osvojujem si návrh.  
 
Hlasovanie č.  35 (o návrhu:  Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na udelenie 
odmeny hlavnému kontrolórovi Mesta Nitry 
schvaľuje odmenu Ing. Františkovi Halmovi, hlavnému kontrolórovi Mesta Nitry                       
za kalendárny rok 2012 vo výške 500,- Eur) - uzn. č. 20/2013-MZ 
 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti - 0 



 29

zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

22. Návrh na uznesenie 
 
Trandžík – návrhová komisia konštatuje, že ku každému prerokovanému bodu dnešného MZ 
bolo prijaté uznesenie.  
 

23. Záver 
 
     Na záver primátor skonštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný a vyhlásil                  
26. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené. 
 
Nitra,   7. 2. 2013   
 
 
 
Zapísala:  
Anna Molnárová, v. r.   
ref. organizačný 
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