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Z á p i s n i c a 

z 32. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
Dátum a miesto konania:   MsÚ Nitra,  1. 8. 2013 
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  Ivan Juhás, Anton Kretter (D), Pavol Meňky (D), Marek Šesták,       

Anna Šmehilová (D), Štefan Štefek (D)   
 
 
     

PROGRAM 
 
1. Otvorenie 

 
2. Voľba pracovných komisií 
 
3. Protest prokurátora č. Pd 135/12 – 9 zo dňa 28. 06. 2013 proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Nitra č. 2/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných 
pouličných aktivitách       mat. č. 1036/2013 

 
4. Protest prokurátora č. Pd 183/13 – 7 zo dňa 10. 07. 2013 proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Nitra č. 11/2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitry vykonávanej 
útvarom hlavného kontrolóra (v znení Dodatku č. 1 k VZN) mat. č. 1037/2013 

 
5. Protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly stavu verejných financií 

a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol 
v konsolidovanom znení v zmysle Dodatku č. 1 k protokolu – pre kontrolovaný subjekt 
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307   mat. č. 1024/2013 

 
6. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „Bezpečné priechody pre chodcov 
v meste Nitra.“        mat. č. 1034/2013 

 
7. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného 

programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), na realizáciu projektu „Elektronizácia 
služieb mesta Nitra      mat. č. 1026/2013 

 
8. Návrh primátora mesta Nitry na delegovanie zástupcov mesta v obchodnej spoločnosti 

a návrh zmien v obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s. r. o. so sídlom 
Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31436200  mat. č. 1025/2013 

 
9. Informatívna správa o zmene obchodného mena spoločnosti Veolia Transport Nitra a. s.  

na ARRIVA NITRA a. s.      mat. č. 1038/2013 
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10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2013-MZ zo dňa               
9. 5. 2013       mat. č. 953/2013 

 
11. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo dňa       

15. 12. 2011 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice             
na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre)  mat. č. 1032/2013 

 
12. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 319/2008-MZ zo dňa        

28. 08. 2008 v znení uznesenia č. 445/2008-MZ zo dňa 11. 12. 2008 (Mestská           
elektráreň, a. s.)       mat. č. 1035/2013 

 
13. Návrh na uznesenie 
 
14. 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, tzn. že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 
2. Voľba pracovných komisií 
 
predseda návrhovej komisie:   p. Martin Bohát 

členovia  návrhovej komisie:   pp. Rudolf Hlavačka, Miloslav Hatala, Peter Košťál,  
              Marta Rácová 
 
Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie)  
prezentácia – 25 
za – 24 
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. Miloša Paliatku.  
 
Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 32. zasadnutie (mimoriadneho) 
MZ  v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Miloš Paliatka) 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
Návrh bol schválený. 
 
primátor – materiály uvedené v programe boli predmetom rokovania mestskej rady konanej 
dňa 30. 7 2013. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o mimoriadne zasadnutie MZ, do programu 
dnešného rokovania neboli zaradené body Interpelácie a Diskusia.  
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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. Juraja 
Gajdoša a p. Jozefa Trandžíka. 
Navrhujem spoločnú rozpravu k bodom 3 a 4 a ku každému bodu prijať osobitné uznesenie.  
 
Vančo – osvojujem si návrh.  
 
3. Protest prokurátora č. Pd 135/12 – 9 zo dňa 28. 06. 2013 proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Nitra č. 2/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných 
pouličných aktivitách       mat. č. 1036/2013 

 
Buranská – z priloženého samotného protestu vyplýva to, že prokurátor nám napadol toto 
VZN ako celok z toho dôvodu, že jednotlivé ustanovenia, ktoré sme mali vo VZN 
premietnuté, sú dostatočne upravené v zákone o verejných kultúrnych podujatiach, takže  
nemôžeme duplicitne upravovať alebo si prispôsobovať na naše podmienky, čo si myslíme, 
že zmyslom VZN by práve toto malo byť. Napriek tomu budeme musieť akceptovať tieto 
pripomienky prokurátora. Čo sa týka voľných pouličných aktivít konštatuje, že právny 
poriadok SR nepozná tento pojem alebo zákonnú definíciu voľných pouličných aktivít. Keď 
sme posudzovali, či dáme návrh na vyhovenie alebo nevyhovenie protestu zhodli sme sa            
na tom, že tento zákon vieme podľa neho regulovať, tieto aktivity, ktoré sa na území mesta 
konajú určujú spôsob povolenia, aj prípadne odsúhlasenia miesta, prípadne pokuty a sankcie 
a dajú sa pod to včleniť aj tieto pouličné aktivity. Z uvedených dôvodov navrhujeme protestu 
vyhovieť a VZN zrušiť. 
Druhým protestom, ktorý nám predložil prokurátor je protest proti VZN o kontrole                       
v podmienkach mesta Nitry vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra. Tento protest oprel 
prokurátor predovšetkým o to, že nevykazuje znaky všeobecnej záväznosti smerom navonok 
čo VZN má a dostatočne upravuje právomoci, ako aj vznik útvaru hl. kontrolóra,  ale aj 
právomoci útvaru hl. kontrolóra jednak v zákone o obecnom zriadení, a taktiež v Štatúte 
mesta. Aj z tohto dôvodu navrhujeme protestu vyhovieť a toto VZN zrušiť. 
 
Ivančík – navrhujem uložiť zástupkyni prednostu MsÚ, aby v určitom časovom termíne 
prekontrolovala všetky naše VZN na území mesta Nitry a dala ich do súladu s právnymi 
normami, ktoré majú vyšší charakter. Hnevá ma, že niečo schválime a za nejaký čas to 
musíme meniť. Nesvedčí to o dobrej práci aj poslancov MZ a v tomto prípade to na nás vrhá 
nedobré svetlo.  
 
primátor – pokiaľ máme protest prokurátora a je odôvodnený v tom, že to čo je v zákone by 
nemuselo byť vo VZN, tak našou povinnosťou je akceptovať protest prokurátora a upraviť 
aktivity takým spôsobom, aby to vyhovovalo podmienkam mesta Nitry a VZN. Nemôžeme to 
podceniť hlavne vtedy, keď prokurátor uzná, že niektoré veci sú nad rámec VZN a musíme to  
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akceptovať, ale poslanci nezohrávajú žiadnu negatívnu úlohu, lebo sa v danom čase snažili 
urobiť všetko pre to, aby život v meste bol tak upravený ako ide podľa zákona, plus ešte 
niečo, čo miestnym podmienkam vyhovuje.  
Nie je to len problém Nitry, je to celoslovenský problém. Bola aj požiadavka prokuratúry 
pozývať na zasadnutia MZ prokurátora. Táto úloha je trvalá, budeme pozývať prokurátora                  
na zasadnutia s tým, že dnes sme ich osobitne prizvali k materiálom a neprišli. 
 
Kršiak – či môžeme kopírovať text zákona do VZN? Pokiaľ národná rada upraví v zákone 
určité práva občanov republiky, nemal by už iný orgán nižšej sily o takýchto právach 
a povinnostiach rozhodovať, a to ani na úrovni toho, že ich len niekde duplicitne ustanoví. To 
znamená, že nikde to nie je ustanovené a vyplýva to z metodiky schvaľovania zákonov 
a VZN, pričom je tu na rozlíšenie to, či ide o prenesený výkon št. správy, kedy musíme byť 
splnomocnení zákonom na prijatie VZN, nad rámec zákona nemôžme ísť, alebo ak ide 
o originálnu právomoc napr. o úpravu verejného poriadku, tam máme dispozičné práva 
upravovať si tieto práva na naše podmienky.  
 
Hlasovanie č. 4 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  prerokovalo Protest 
prokurátora č. Pd 135/12 – 9 zo dňa 28. 06. 2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
Mesta Nitra č. 2/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách 
vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 135/12 – 9 zo dňa 28. 06. 2013 proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 2/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných 
pouličných aktivitách 
z r u š u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitra č. 2/2009 o verejných kultúrnych podujatiach 
a voľných pouličných aktivitách) - uzn. č. 248/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
4. Protest prokurátora č. Pd 183/13 – 7 zo dňa 10. 07. 2013 proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Nitra č. 11/2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitry 
vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra (v znení Dodatku č. 1 k VZN) 

mat. č. 1037/2013 
 

Hlasovanie č. 5 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Protest 
prokurátora č. Pd 183/13 – 7 zo dňa 10. 07. 2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
Mesta Nitra č. 11/2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitry vykonávanej útvarom 
hlavného kontrolóra (v znení Dodatku č. 1 k VZN) 
vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 183/13 – 7 zo dňa 10. 07. 2013 proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 11/2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitry 
vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra (v znení Dodatku č. 1 k VZN) 
z r u š u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitra č. 11/2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitry 
vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra (v znení Dodatku č. 1 k VZN)  
- uzn. č. 249/2013-MZ 
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prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
Návrh bol schválený. 

 
5. Protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly stavu verejných 

financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení 
z predchádzajúcich kontrol v konsolidovanom znení v zmysle Dodatku č. 1 
k protokolu – pre kontrolovaný subjekt Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 
Nitra, IČO: 00308307      mat. č. 1024/2013 

 
Kršiak – na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ bola v mesiaci február - apríl 2013 
vykonaná kontrola na MsÚ, ktorá bola zameraná na hospodárenie a nakladanie s financiami 
za rok 2012 a súvisiacich zmlúv o rozhodnutí uznesení, ktoré s financovaním roku 2012 
súviseli. Na základe tejto kontroly a na základe zistení bol NKÚ vyhotovený protokol, ktorý 
bol prerokovaný na úrovni štatutára Mesta dňa 3. 5. 2013. Nakoľko sme mali vážne výhrady 
voči protokolu, vzniesli sme námietky, ktoré sme predložili kontrolnému úradu. Takmer                
so všetkými sa kontrolný úrad stotožnil, išlo hlavne o námietky, že zistenia kontrolného úradu 
sa nezakladajú na skutočnostiach, ktoré vyplývajú zo zákonov, resp. zo spôsobnosti úradu 
kontrolovať tieto veci. Na základe toho NKÚ prijal dodatok, ktorým konsolidoval celé znenie 
protokolu. V zmysle zákona sme povinní tento protokol prerokovať a oboznámiť predsedu 
NKÚ o prerokovaní. Nedostatky, ktoré nám boli vytýkané vyplývali z interných smerníc 
Mesta Nity vo vzťahu k účtovníctvu, k rozpočtovým pravidlám, ktoré sme novelizovali, boli 
nezrovnalosti v kvalite účtovných dokladov. Pri zúčtovaní dotácií  zo strany verejného 
obstarávania sme boli upozornení na prenášanie formálnych náležitostí do zmlúv a na úseku 
školstva nám bolo vytknuté, že zriaď. listiny ZŠ neobsahovali IČO, ktoré tam bude doplnené. 
Na základe prijatých opatrení tieto opatrenia splníme a oznámime to NKÚ.  
 
Hlasovanie č.  6 (o návrhu na uzn.:  Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Protokol 
Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku 
v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol 
v konsolidovanom znení v zmysle Dodatku č. 1 k protokolu – pre kontrolovaný subjekt Mesto 
Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 
berie na vedomie  
1.  Protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly stavu verejných financií 

a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol 
v konsolidovanom znení v zmysle Dodatku č. 1 k protokolu – pre kontrolovaný subjekt 
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 

2. výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR podľa predloženého protokolu 
s ú h l a s í 
s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov podľa výsledkov kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu SR) - uzn. č. 250/2013-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
Návrh bol schválený. 
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6. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „Bezpečné 
priechody pre chodcov v meste Nitra.“    mat. č. 1034/2013 

 
Pánsky – z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra je možné získať dotáciu na riešenie 
bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov. Boli vybraté dva priechody na križovatke 
Wilsonovo nábrežie – Chrenovský most – Kmeťkova ulica z toho dôvodu, že tu už vznikli 
dopravné nehody s ťažkým zranením chodcov, je tu vysoká intenzita chodcov na týchto 
priechodoch, lebo je to spojnica medzi MČ Chrenová a centrom mesta. Celkové predbežné 
náklady sú vypočítané podľa rozpočtu na 29 tis. €. Mesto Nitra sa má podieľať na realizácii 
týchto opatrení 5 %-ami. Opatrenia sa týkajú umiestnenia blikajúcich LED svietidiel                     
do vozovky, ktoré budú upozorňovať na prítomnosť chodca na priechode pre chodcov 
a chceme, aby tam boli osadené blikajúce svetlá k dopravnej značke „Priechod pre chodcov“.   
 
Hlasovanie č. 7 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „Bezpečné priechody pre chodcov v meste 
Nitra.“ 
s c h v a ľ u j e 
a) návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej   

kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „Bezpečné priechody pre chodcov                    
v meste Nitra.“, 

b) výšku celkových výdavkov na projekt v sume 29 395,2 €, 
c) výšku 5 % spolufinancovania projektu z celkových výdavkov na projekt, t. j. 1 469,76 €, 
d) financovanie projektu z vlastných zdrojov) - uzn. č. 251/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
Návrh bol schválený. 
 
7. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného 

programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), na realizáciu projektu „Elektronizácia 
služieb mesta Nitra“     mat. č. 1026/2013 

 
Kršiak – na základe toho, že ministerstvo financií vyhlásilo výzvu pre Operačný program 
Informatizácia spoločnosti, ktorá trvá do 5. 8. 2013, máme záujem zapojiť sa do projektu, 
ktorý má investičný charakter, a ktorého hlavným cieľom je podpora elektrického prostredia, 
elektronických služieb krajských miest, resp. aj okresných miest. Základným cieľom tohto 
projektu je za podpory určitého vzťahu Mesto – klient zabezpečiť elektronizáciu služieb tak, 
aby sa možno fyzický kontakt obmedzil, aby sa posilnilo elektronické prostredie vo vzťahu aj 
úradu samotného čo sa týka lepšej komunikácie vnútorného informačného systému, ako aj 
komunikácie medzi klientom alebo inými tretími osobami smerom von. Projekt má investičný 
charakter. Môžeme získať fin. príspevok maximálne na úrovni 2 300 tis. € s DPH v závislosti 
od počtu služieb, ktoré budeme mať schválené v rámci voliteľného a povinného balíka 
služieb. Podmienkou účasti v tomto projekte je schválenie 5 % spolufinancovania projektu, čo  
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činí do 115 tis. € s DPH a zabezpečiť trvalú udržateľnosť tohto projektu. Podľa usmernenia 
min. financií to má byť do 5 % na podmienky mesta v prepočte na počet obyvateľov. 
Vzhľadom na to, že tak je stanovená cena služby, je to úroveň 3,43 % s DPH z celkovo 
oprávnených výdavkov na projekt. Tento projekt bol už v minulosti vyhlásený riadiacim 
orgánom, min. financií ho v roku 2011 zrušilo z hľadiska určitých formálnych náležitostí. 
Odporúčam zrušiť uznesenie z roku 2009, nakoľko sme už o tomto projekte rozhodovali, bol 
schválený, ale nakoľko bol zrušený ako celok, tak k jeho realizácii nedošlo. 
 
primátor – na mestskej rade sme prišli k tomu, že sme v roku 2009 mali schválený projekt, 
k tomu bolo prijaté uznesenie, a pokiaľ sa nerealizoval a bol zrušený v rámci Slovenska, tak 
existujúce uznesenie musíme zrušiť predtým ako príjmeme uznesenie k elektronizácii miest.  
Pán Vančo si osvojuje doplňujúci návrh do uznesenia: MZ zrušuje uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 307/2009-MZ zo dňa 5. 11. 2009 (mat. č. 1629/09) Návrh                       
na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu  
Informatizácia spoločnosti  (OPIS), v rámci prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a 
rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy  a rozvoj 
elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni na realizáciu projektu „Elektronizácia 
služieb krajského mesta Nitra“)  
 
Hlasovanie č. 8 (o doplňujúcom návrhu p. Vanča)   
prezentácia – 24 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 9  (o návrhu na uzn. ako celku:  Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), na realizáciu projektu „Elektronizácia služieb 
mesta Nitra“  
s c h v a ľ u j e 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti (OPIS), v rámci prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy 
a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni na realizáciu projektu 
„Elektronizácia služieb mesta Nitra“,  

b) výšku celkových výdavkov na projekt s maximálnou sumou  do 2 300 000 € s DPH, 
c) výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt s maximálnou sumou  do 2 300 000 € 

s DPH, 
d) výšku 5% spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov na projekt             

s maximálnou sumou do 115 000 € s DPH, 
e) financovanie projektu z vlastných zdrojov, 
f) rámcový plán investícií po ukončení projektu OPIS vo výške s maximálnou výškou        

do 3,43 % s DPH z celkových oprávnených výdavkov na projekt 
 
z r u š u j e  uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 307/2009-MZ zo dňa 05. 11. 2009 
(mat. č. 1629/09) Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)                        
z Operačného programu Informatizácia spoločnosti  (OPIS), v rámci prioritnej osi  



 8

1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.2 Elektronizácia 
verejnej správy  a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni na realizáciu 
projektu „Elektronizácia služieb krajského mesta Nitra“)  - uzn. č. 252/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
 
8. Návrh primátora mesta Nitry na delegovanie zástupcov mesta v obchodnej 

spoločnosti a návrh zmien v obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby,             
s. r. o. so sídlom Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31436200    

mat. č. 1025/2013 
 
primátor - tento návrh podávam z dôvodu, že musíme doplniť členov dozornej rady, aby 
mohla byť zapísaná spoločnosť alebo nové zloženie orgánov v obchodnom registri. Môj 
predložený návrh vyplýva z toho, že uznesením z júna 2013 sa Mesto Nitra stalo 100 % 
vlastníkom spoločnosti NKS, s. r. o., ktorá mala dvoch konateľov -  konateľa za Marius 
Pedersen, a. s.   a  konateľa za Mesto Nitra. Navrhoval som riešenie, aby vzhľadom na to, že 
Marius Pedersen stiahol konateľa, aby sme ani my nemali konateľa, aby sa súčasný riaditeľ 
stal aj konateľom a doplnil by sa člen dozornej rady. V kluboch sme sa dohodli, že by zostal 
konateľ spoločnosti a po dohode by sme menovali l člena do dozornej rady z radov klubu 
KDH, pretože členovia dozornej rady sú p. Vereš a p. Monček. 
 
Vančo – na základe dohody posl. klubov dávam pozmeňovací návrh vypustiť celé pôvodné 
znenie a nahradiť znením: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh primátora mesta 
Nitry na delegovanie zástupcov mesta v obchodnej spoločnosti a návrh zmien v obchodnej 
spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s. r. o. so sídlom Nábrežie mládeže 87, 949 01 
Nitra, IČO: 31436200 
schvaľuje Ing. Františka Refku, nar. 03. 10. 1976, bytom Pod Katrušou 3, 949 05 Nitra  
za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s. r. o. so sídlom 
Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31436200 s účinnosťou dňom 15. 08. 2013 
odporúča primátorovi mesta Nitry vykonať s odkazom na § 13 a súvis. Obchodného 
zákonníka zmenu v konaní štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne 
služby, s. r. o. so sídlom Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31436200 z 2 konateľov na 
1 konateľa, ktorý bude konať menom spoločnosti. 
 
Hlasovanie č. 10   (o pozmeňovacom návrhu na uzn. p. Vanča) - uzn. č. 253/2013-MZ 
prezentácia – 23 
za – 18 
proti - 1 
zdržal sa - 3 
Návrh bol schválený. 
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9. Informatívna správa o zmene obchodného mena spoločnosti Veolia Transport Nitra 

a. s.  na ARRIVA NITRA a. s.     mat. č. 1038/2013 
 
Kršiak – na základe toho, že došlo k zmene majetkovej podstaty vlastníctva spol. Veolia 
Transport, kde sa stal vlastníkom  spoločnosti Deutsche Bahn nám bolo listom dopravcu 
oznámené, že došlo k zmene obchodného názvu spoločnosti s účinnosťou od l. 7. 2013. 
Zmena spočíva v tom, že sa zmenil obchodný názov na ARRIVA Nitra, a. s., ostatné veci 
týkajúce sa tejto spoločnosti zostali nezmenené.  
Na základe toho túto skutočnosť berieme na vedomie a vykonáme zmeny obchodného názvu 
dopravcu vo všetkých obchodných vzťahoch, dokumentoch, rozhodnutiach, ktoré s tým 
súvisia. 
 
Hlasovanie č. 11  (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu o zmene obchodného mena spoločnosti Veolia Transport Nitra a. s. na ARRIVA 
NITRA a. s., 
berie na vedomie zmenu obchodného mena spoločnosti Veolia Transport Nitra a. s.                   
na obchodné meno „ARRIVA NITRA a. s.“ s účinnosťou od 01. 07. 2013 
ukladá prednostovi MsÚ 
- postupovať ďalej pri obchodnom styku s dopravcom v zmysle uvedenej zmeny jeho 

obchodného mena 
- vykonať všetky potrebné zmeny súvisiace so zmenou obchodného mena dopravcu) 
 
- uzn. č. 254/2013-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2013-MZ zo dňa               

9. 5. 2013       mat. č. 953/2013 
 

Kršiak – materiál bol spracovaný z dôvodu, že uzn. č. 111/2013 z 9. 5. 2013 bolo v rámci 
rozpočtových opatrení schválené na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu                       
p. Šmehilovej, že sa presunie suma 25 tis. € z rozpočtovej kapitoly SZSS do kapitoly odboru 
soc. služieb, nakoľko sa vykonateľnosť tohto bodu uznesenia nedá zrealizovať z dôvodu, že 
sa to nerobí rozpočtovým presunom, ale úpravou transferu spoločnosti. Navrhujeme zmenu 
uznesenia podľa tohto materiálu.  
 
Hlasovanie č. 12  (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2013-MZ zo dňa 9. 5. 2013 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2013-MZ zo dňa 9. 5. 
2013 a to tak, že v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa bod B) - uzn. č. 255/2013-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
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zdržal sa - 0  
Návrh bol schválený. 
 
11. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo dňa       

15. 12. 2011 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice             
na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre)  mat. č. 1032/2013 

 
Némová – uznesenie súvisí so spomínanou informatívnou správou, že Veolia Transport mení 
obchodné meno na ARRIVA NITRA, čiže predkladáme návrh na zmenu znesenia, a to len 
názvu pôvodného nájomcu na tržnici z „Veolia Transport NR“ na „ARRIVA NITRA, a.s.“. 
 
Hlasovanie č. 13 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                       
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo dňa 15. 12. 2011 
(prenájom nebytových priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice  na Štefánikovej ul. 50 
a Jurkovičovej ul. v Nitre) 
schvaľuje zmenu uznesenia č. 404/2011-MZ zo dňa 15. 12. 2011 a to tak, že: 
v schválenom zozname nájomcov sa v prílohe č. 2, pri miestnosti č. 367 

názov pôvodného nájomcu „Veolia Transport NR“  
nahrádza novým znením „ARRIVA NITRA, a. s.“ 

v ukladacej časti sa pôvodné znenie označuje ako bod 1. a pripája sa nový bod 2. znenia: 
„2. zabezpečiť uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve č. j. 2232/2011/OM 
      T: 31. 08. 2013   K: MR“) 
 - uzn. č. 256/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
Návrh bol schválený. 

 
12. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 319/2008-MZ zo dňa        

28. 08. 2008 v znení uznesenia č. 445/2008-MZ zo dňa 11. 12. 2008 (Mestská           
elektráreň, a. s.)       mat. č. 1035/2013 

 
Némová – na základe uzn. č. 319/2008 a uzn. č. 445/2008 bola uzatvorená zmluva o budúcej 
kúpnej zmluve, a zároveň aj nájomná zmluva s Mestskou elektrárňou za účelom vybudovania 
a odpredaja pozemkov za účelom vybudovania paroplynového cyklu v priestoroch bývalej 
mazutovej kotolni, kde bola schválená cena odpredaja, aj cena nájmu, čiže v zmysle 
schváleného uznesenia bola vypracovaná aj nájomná zmluva, aj zmluva o budúcej kúpnej 
zmluve. Nakoľko do dnešného dňa neboli úplne vyriešené centrálne zdroje tepla pre mesto 
Nitra, Mestská elektráreň pôvodne zamýšľaný projekt tohto paroplynového cyklu, ktorý by 
bol značne nehospodárny a ekonomicky nevýnosný hlavne pre obyvateľov mesta Nitry, 
vypracovala viacero štúdií a zmenila technológiu paroplynového cyklu na technológiu  
kogeneračných  jednotiek, čím bol premenovaný projekt na Kogeneračnú elektráreň mesta 
Nitry. Zároveň sa Mestská elektráreň chce uchádzať o nenávratný príspevok na základe výzvy 
min. hospodárstva a z tohto dôvodu je potrebné upraviť tieto zmeny aj v nájomnej zmluve, aj 
v zmluve o budúcej kúpnej zmluve.  
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Predkladáme návrh schváliť v pôvodnej časti schvaľovacej časti pôvodné znenie a nahradiť 
ho znením, že sa odpredáva z vlastníctva Mesta Nitry do vlastníctva Mestskej elektrárne, 
jednotlivé pozemky za cenu, ktorá bola schválená s tým, že počas doby výstavby 
Kogeneračnej elektrárne budú nehnuteľnosti v prenájme na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 6 mesiacov za cenu 0,12  €/m2/rok a odpredaj nehnuteľností sa bude realizovať                
po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia za uvedených podmienok, čiže 
menil sa len názov paroplynového cyklu na Kogeneračnú elektráreň a doba nájmu z doby 
určitej na dobu neurčitú, ostatné ostalo zachované. 
 
Hlasovanie č. 14  (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 319/2008-MZ zo dňa 28. 08. 2008 
v znení uznesenia č. 445/2008-MZ zo dňa 11. 12. 2008 (Mestská  elektráreň, a. s.) 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 319/2008-MZ zo dňa 28. 08. 
2008 v znení uznesenia č. 445/2008-MZ zo dňa 11. 12. 2008  nasledovne: 
v schvaľovacej časti sa pôvodné znenie:  
„z vlastníctva Mesta Nitra do vlastníctva OPM 2 SR, s. r. o., Nábrežie mládeže 89, 949 01  
Nitra, IČO: 36729809 za cenu 800,- Sk/m2 (26,56 €/m2; kurz 1 € = 30,1260 Sk) + DPH 
s tým, že počas doby výstavby budú nehnuteľnosti v prenájme za cenu 3,50 Sk/m2/rok 
a odpredaj nehnuteľností sa bude realizovať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia,  za podmienky odstránenia časti stavieb bývalej mazutky na vlastné náklady 
firmou OPM 2 SR, s. r. o.“ 
nahrádza novým znením: 
„z vlastníctva Mesta Nitra do vlastníctva spoločnosti Mestská elektráreň, a. s., Nábrežie 
mládeže 89, 949 01  Nitra, IČO: 44443048 za cenu 26,56 €/m2 + DPH s tým, že počas doby 
výstavby Kogeneračnej elektrárne Nitra budú nehnuteľnosti v prenájme na dobu neurčitú, 
s výpovednou lehotou 6 mesiacov, za cenu 0,12 €/m2/rok a odpredaj nehnuteľností sa bude 
realizovať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, za podmienky 
odstránenia časti stavieb bývalej mazutky na vlastné náklady spoločnosťou Mestská 
elektráreň, a. s.“ 
- v ukladacej časti sa pôvodné znenie označuje ako bod 1 a pripája sa nový bod 2 znenia: 
„zabezpečiť uzatvorenie dodatkov k uzatvoreným zmluvám č. j. 554/09/OM a č. j. 555/09/OM 
                         T: 31. 08. 2013             K: MR“)  
- uzn. č. 257/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 4 
Návrh bol schválený. 
 
 
13. Návrh na uznesenie 
 
Bohát – potvrdzujem, že na dnešnom rokovaní bolo ku každému bodu dnešného rokovania 
prijaté uznesenie.  
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14. Záver 
 
Na záver primátor skonštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný a vyhlásil                        
32. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené. 
 
 
Nitra, 7. 8. 2013  
 
 
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 : 

Juraj Gajdoš, v. r.  
a 

Jozef Trandžík, v. r.  


