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Z á p i s n i c a

z 43. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre

Dátum a miesto konania:    Nitra, 12. 8. 2014
Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:                      pp. Bohát, Burda, Košťál, Meňky,Trandžík  

              

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

3. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov 
samosprávy mesta Nitra v roku 2014 mat. č. 1523/2014

4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné obdobie 2014 
– 2018 mat. č. 1524/2014

5. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014
mat. č. 1529/2014

6. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre na rok 2014 mat. č. 1531/2014

7. Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb mat. č. 1530/2014

8. Návrh na uznesenie

9. 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 26  poslancov, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2. Voľba pracovných komisií

predseda návrhovej komisie:     p. Ivan Juhás 
členovia  návrhovej komisie:   pp. Ján Jech, Marta Rácová, František Refka a p. Jozef Weber
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Hlasovanie č. 3  (o návrhu na zloženie návrhovej komisie)
prezentácia - 24
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 poslanca mestského zastupiteľstva  p. Antona Krettera.

Hlasovanie č. 4 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 43. zasadnutie mimoriadneho MZ
v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Anton Kretter)
prezentácia – 22
za – 22
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

primátor - všetky materiály uvedené v programe boli prerokované na mimoriadnom zasadnutí 
mestskej rady, preto na ich zaradenie nie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov MZ. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o mimoriadne zasadnutie MZ, do programu 
dnešného rokovania neboli zaradené body Interpelácie a Diskusia. 

Hlasovanie č. 5 (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 p. Tatianu Svobodovú                
a p. Miloslava Hatalu. 

3. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov    
samosprávy mesta Nitra v roku 2014 mat. č. 1523/2014

Buranská – v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí je MZ povinné 65 dní 
pred voľbami určiť volebné obvody a určiť počet poslancov jednotlivých obvodov, ktoré budú 
zastupovať. Predkladám návrh, aby pre ďalšie volebné obdobie bolo určených 7 volebných 
obvodov, ktoré sú súhlasné s tým ako boli volebné obvody v doterajšom volebnom období 
a aby bolo určených 31 poslancov do MZ, čo je ten istý počet ako bol v terajšom volebnom 
období.

Vančo – Mestská rada v Nitre na svojom dnešnom zasadnutí prerokovala predmetný materiál 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť určenie volebných obvodov a počty 
poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy mesta Nitry v roku 2014 podľa 
predloženého návrhu. 
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Ivančík – vrátim sa do histórie, keď ešte pred 12 rokmi bolo v tomto parlamente 51
poslancov, potom zmenou zákona došlo k ich zníženiu. Pre mesto Nitra podľa počtu 
obyvateľov prišlo k 3l poslancom, čo je maximálne horné rozmedzie. Vtedy p. Dovičovič 
spracoval návrh na vytvorenie týchto volebných obvodov, ako aj počet poslancov, ktoré budú 
tieto volebné obvody zastupovať. Už vtedy som mal vážnu pripomienku, lebo p. Dovičovič
vydelil počty obyvateľov na počet poslancov a podľa koeficientu, ktorý mu vyšiel pridal 
k týmto volebným obvodom jednotlivé počty poslancov a takto to beží aj dnes. V materiáli sú 
uvedené aj počty obyvateľov, ktoré pripadajú na l poslanca. Najväčší nepomer pripadajúcich 
na l občana je vo VO č. 6 Zobor – Dražovce 3 104. Najmenší počet obyvateľov je                           
na Klokočine, kde pripadá na l poslanca 2 442 obyvateľov. Vtedy, keď sa schvaľoval tento 
systém som navrhoval, aby sa zohľadňovali aj veľkosti územia. Niektoré volebné obvody nie 
sú také veľké ako iné obvody, býva tam väčší počet obyvateľov, je tu možnosť prideliť viac 
poslancov. Ďalej som chcel zohľadniť veci ako sú chodníky, ulice. Myslím, že                                 
v prímestských častiach je podstatne viac problémov ako na Klokočine, preto som navrhoval, 
aby sa vytvorili určité koeficienty nielen podľa množstva žijúcich obyvateľov v tomto 
volebnom obvode, ale aj podľa ulíc, veľkosť územia, o ktoré sa poslanci starajú. Keď som  
prepočítaval tieto počty, vyšlo mi, že Zobor - Dražovce sú najviac postihnuté vzhľadom 
k tomu, že Dražovce majú 11,7 km ulíc, čo je určite viac ako na iných volebných územiach. 
Preto podávam pozmeňujúci návrh k tomuto materiálu, aby z volebného obvodu Klokočina, 
kde je 8 poslancov a na 1 poslanca pripadá 2 442 obyvateľov bol 1 poslanec zobratý a bol 
daný do volebného obvodu Dražovce. Tým by mala Klokočina 7 poslancov a Zobor –
Dražovce by mal 4 volených poslancov. Na Klokočine by na 1 poslanca pripadlo potom 2 790 
občanov, čo je stále menej ako v iných volebných obvodoch.

Monček – obdobne navrhujem prehodnotiť počty poslancov vo volebnom obvode Dolné 
a Horné Krškany z toho dôvodu, že tam prebieha rozsiahla individuálna bytová výstavba, čiže 
tam sa počty obyvateľov navyšujú. Obdobne je to aj na Dieloch, kde sa Diely môžu zrovnávať 
napríklad s počtom obyvateľov Starého mesta, tzn., že na Dieloch je dosť hustá 
obyvateľnosť. 

Kolenčíková – p. Ivančík mi hovoril, že bude iniciovať takýto návrh, a keďže je tu zákon, že
počet poslancov musí byť schválený v MZ 65 dní pred voľbami, sme v takom procese, že by 
už nebolo vhodné teraz robiť presuny a meniť takéto počty. Dávam návrh, aby sme hlasovali 
o návrhu na uznesenie, ktoré je predložené.

Weber – škoda, že tie návrhy prišli až teraz, že dominantný klub aj s koaličným partnerom sa 
nezišli skôr a neprediskutovali tieto otázky. Sú to legitímne požiadavky, vidím rozumne 
požiadavku Zobor – Dražovce. Chcem podotknúť, že náš register obyvateľstva má schopnosti 
vysledovať pohyby obyvateľov medzi mestskými časťami a zmeny trvalých bydlísk, ale to je 
otázka budúceho volebného obdobia.

(p. Ivančík aj p. Monček stiahli svoj návrh)

Hlasovanie č. 6 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy 
mesta Nitra v roku 2014
s c h v a ľ u j e
určenie volebných obvodov a počty poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy 
mesta Nitra v roku 2014 podľa predloženého návrhu) – uzn. č. 224/2014-MZ
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prezentácia – 25
za - 23
proti - 0
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený.

4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné 
obdobie 2014 – 2018 mat. č. 1524/2014

Buranská – v zmysle zákona o obecnom zriadení je MZ povinné 90 dní pred voľbami určiť 
rozsah výkonu funkcie primátora pre ďalšie volebné obdobie. Z toho dôvodu predkladáme
návrh, aby MZ určilo rozsah výkonu funkcie primátora  Mesta Nitra na funkčné obdobie 2014 
– 2015 na plný pracovný úväzok. 

Vančo – Mestská rada v Nitre prerokovala predmetný materiál a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre prerokovať Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta 
Nitra na funkčné obdobie 2014 – 2018 a určiť rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Nitra 
na funkčné obdobie 2014 - 2018 na plný pracovný úväzok

Hlasovanie č. 7 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné obdobie 2014 - 2018
u r č u j e
rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné obdobie 2014 - 2018 na plný 
pracovný úväzok) - uzn. č. 225/2014-MZ

prezentácia – 25
za – 24
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

5. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014
mat. č. 1529/2014

Kršiak – je predložený návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014.
Na strane príjmov je navýšená položka 231 kapitálové príjmy o 125 tis. €, je to očakávaný 
príjem z predaja PD k bytovej zástavbe bytových domov na Dieloch. 
Vo výdavkovej časti rozpočtu v odbore soc. služieb je navýšený transfer pre SZSS o 80 tis. €, 
ktoré súvisí s financovaním prevádzkových nákladov novovytvoreného stravovacieho
zariadenia strediska v byt. dome Olympia. Ide hlavne o pokrytie mzdových nákladov, 
nákladov na spotrebu energie, dovybavenie kuchyne a drobné opravy, ktoré súviseli 
s požiadavkami hygieny. Tento transfer môže byť v budúcnosti ovplyvnený ešte aj zaradením 
príjmov, ktoré budú generovať toto stredisko stravovania v Olympii. 
V kapitole výstavby a inv. rozvoja sa odmínusováva 100 tis. € z položky Rekonštrukcia 
Štadióna FC, ktoré sa presúva pod položky Oprava havarijných stavov školských budov                
na riešenie havarijných situácií, hlavne teraz prebiehajúcej opravy ZŠ kn. Pribinu.
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Ďalej v pol. 717 001 sa na dofinancovanie inv. akcie napojenia Rl z Priemyselného parku 
vyčleňuje suma 88 tis. €, ktorá je presunutá z položky projektov regionálneho rozvoja.
Vyplýva tu pre mesto povinnosť dofinancovať túto inv. akciu predovšetkým z prostriedkov št. 
dotácie a pol. 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí, dopĺňa sa               
45 tis. € na dofinancovanie súvislej opravy chodníka Na Hôrke 2 - 28, ak by bolo možné 
uskutočniť ju v celom plánovanom rozsahu. 
V kapitole komunálnych činností a životného prostredia sa upravuje len presun z položky 
Cyklický odvoz KO na Zberové dvory vo výške 90 tis. €, čo súvisí s aktuálnym čerpaním fin. 
prostriedkov z tejto kapitoly.

Šmehilová – pokiaľ máme informáciu ohľadne Olympie, fin. prostriedky v minulosti 
schválené mali byť určené na to, aby sme to zariadenie, ktoré preberáme dostali v takom 
stave, ktoré bude užívaniaschopné a teraz sa k tomu navyšujú fin. prostriedky 80 tis. €                   
na drobné opravy. O aké drobné opravy ide a čo je potrebné ešte do kuchyne, keď to 
nepreberáme za tie fin. prostriedky v takom stave, aby to bolo dostatočné?

Šesták – k napojeniu na Rl vieme o ktoré stavebné objekty sa jedná? 

Kršiak – k napojeniu Rl – ide o prípravu územia a preložku káblov, ktoré sa tam realizujú.
V kapitole odboru soc. služieb – transfer pre SZSS – sumy, ktoré boli schválené na MZ 
súviseli s odkupom investície, ktoré súviseli s rekonštrukčnými prácami, ktoré prebiehajú 
a prebiehajú z preklasifikovania na bytový dom. Predmetom prebratia majetku je aj prebratie 
kuchyne. Pokiaľ sú tam zamestnanci, musia sa platiť mzdy a odvody, čo je najväčšia položka 
na úrovni 65 tis. €. Sú tam drobné opravy z dôvodu hygieny - malovky, výmena obkladového
priestoru, vytvorenie nového otvoru z dôvodu výdajne stravy pre dôchodcov, to sú minimálne 
náklady možno na úrovni 3 – 4 tis. €, ktoré sa dofinancovávajú v rámci vybavenia kuchyne 
plus nejaká varná panvica, tzn. nejde o 80 tis. € na dovybavenie kuchyne, ale možno 
v hodnote 3 tis. €. Ostatné sú mzdové a energetické náklady za spotreby elektriny, mzdy a 
odvody pre zamestnancov, ktorí tam pracujú a varia pre dôchodcov a aj pre komerčnú 
stravovaciu službu..

primátor – možno dodať výmenu kobercov v priestore pre dôchodcov, ktorí sa sťahujú 
z Okánika. V 5 banketových miestnostiach na prízemí je asi 2 300,- € na realizáciu, ktorá 
bude v tomto období, staré koberce dali von a rozhodli, že tam pôjdu nové podlahy. 

Hlasovanie č. 8 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                       

na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014

s c h v a ľ u j e 

rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014 podľa predloženého návrhu)

- uzn. č. 226/2014-MZ

prezentácia - 26
za - 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.
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primátor – v rámci diskusie na mestskej rade pri presune 100 tis. € na havarijné stavy 
doplnila položka a pripravil sa prehľad v akom rozsahu a na ktorých školách a MŠ sa 
havarijné stavy opravovali.

6. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2014 mat. č. 1531/2014

Škablová – úprava rozpočtu vyplynula z uzn. MZ č  181/2014 z 26. 6. 2014, ktorým bol 
znížený transfer z rozpočtu mesta. Predpokladalo sa, že plnenie v sledovanom období                    
za stravné bude pozitívne. Transfer mesta vo výške 80 tis. € bol použitý a je potrebný 
z dôvodu zreálnenia potrieb v súvislosti s krytím bežných aj kapitálových výdavkov                       
pre reštauračné zariadenie Olympia. Väčšia časť ide na mzdy a poistné pre 9 ľudí, ktorí sú 
v tejto reštauračnej časti zamestnaní, prideliť do soc. fondu. Položka 632 je v predpokladanej 
spotrebe na el. energiu, plyn, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné poplatky. V položke
633 materiál ide o vykrytie na modernizáciu a rekonštrukciu podláh v časti denného centra, 
nákup výpočtovej techniky - počítača pre vedúceho a reštauráciu a vykrytie všeobecného
materiálu pri zahajovaní prevádzky, bežné výdavky ako sú čistiace prostriedky, dezinfekčné
prostriedky, nákup inštalačného a elektroinštalačného materiálu. 
V druhej tabuľke sa jedná o kapitálové výdavky, vychádzame v položke 717 z ušetrených 
5 300,- € pri realizácii klimatizácie v Zariadení pre seniorov Zobor, ktoré navrhujeme použiť                       
na financovanie nákupu priemyselnej pračky v hodnote 2 220,- €, kde sme riešili havarijný 
stav a zvyšnú časť 3 080,-  € presúvame na nákup smažiacej panvice do Olympie 
v predpokladanej hodnote 4 600 €, tam použijeme + l 500,- € z transferu mesta. V žiadnom 
tomto použití alebo vyfinancovaní výdavkoch bežných alebo kapitálových to nemá dopad               
na rozpočet a hovoríme o transfere v rámci 80 tis. € z mesta.

Štefek – mestská rada prerokovala návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej 
organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2014 a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu tento návrh schváliť. 

Šmehilová – podľa tohto materiálu je zámer, že sa tam nebude poskytovať len soc. služba 
v jedálni, ale aj podnikateľská činnosť Reštaurácia. Aká je predstava fungovania reštaurácie? 
Bude sa tam poskytovať menu, alebo bude prístupná verejnosti?

primátor – momentálna prevádzka je od 8.00 – 16.00 h s tým, že pokiaľ by sa tam ubytovali tí 
ľudia, ktorí sú v BD v správe Službytu a bol by predpoklad, že by tam boli aj večere, je 
možné rozšíriť túto prevádzku. Presunuli sme stravovanie dôchodcov z Okánika na rozšírenie 
MŠ a uvažuje sa aj nad tým, že by sme dovážali stravu aj do objektu MsÚ. Čo sa týka 
komerčnej prevádzky, beží tam stravovanie z okolitých firiem cca 80 ľudí s tým, že je tam 
ďalší predpoklad rozšírenia, možno aj výzva pre vás že pokiaľ poriadame akcie, je možné to 
dohodnúť v tomto zariadení, pomôže to ekonomike. Jediná vec, ktorá nie je v materiáli je tá, 
že nemáme vyčíslené príjmy z tejto činnosti, budeme ich vedieť v priebehu 3 mesiacov 
reálnejšie vyhodnotiť. Tieto položky na mzdy pracovníkov by sme chceli vykryť                            
zo zariadenia, predpokladám, že tá činnosť stravovania dôchodcov plus komerčná nám to 
umožní.
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Hlasovanie č. 9 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre na rok 2014 
s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb 
v Nitre na rok 2014 podľa predloženého návrhu) – uzn. č. 227/2014-MZ

prezentácia - 26
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

7. Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb mat. č. 1530/2014 

Škablová – návrh Dodatku č. l bol spracovaný na základe uzn. č. 210/2014 zo dňa 26. 6., bod 
b), ktorým MZ súhlasilo s výpožičkou časti nebytových priestorov pre Hotel Olympia                  
pre účely poskytovania stravovania reštauračných a pohostinských činností v rámci správy 
zariadení. V predkladanom návrhu môžete vidieť návrh organizačnej schémy, aj 
organizačného poriadku, kde je doplnená organizačná schéma – útvar - kuchyňa s jedálňou a 
reštauráciou Olympia. V súčasnosti tam pracuje 9 zamestnancov, harmonogram činnosti je 
súčasťou textovej časti organizačného poriadku v čl. 13. Personál denného centra, keďže 
okrem stravovania, soc. služby, stravovania v jedálni sa zabezpečuje aj na komplet činnosť 
denného centra. Boli zamestnanci, ktorí boli zohľadnení už v predchádzajúcom organizačnom
poriadku v počte tri znížené o l pracovné miesto s pracovným úväzkom 0,5, čiže denné 
centrum Okánika z troch pracovníkov sme znížili o jedného v prac. úväzku 1,5, ostatní 
zamestnanci v počte 9 sú zamestnanci reštaurácie a pohostinskej činnosti plus stravovanie 
a sociálne služby a stravovanie dôchodcov. Všetko je to v súlade s predkladaným dodatkom, 
s organizačnou schémou a textovou časťou organizačného poriadku.

Kolenčíková – Mestská rada  v Nitre prerokovala Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému 
poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku 
príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 10 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb podľa predloženého návrhu) - uzn. č. 228/2014-MZ

prezentácia – 24
za – 23
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 
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8. Návrh na uznesenie

Juhás – boli prerokované všetky body 43. mimoriadneho zasadnutia a ku každému bodu bolo 
prijaté uznesenie.

9. Záver

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

Nitra, 13. 8. 2014   

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 :

Miloslav Hatala, v. r. 
a

Tatiana Svobodová, v. r. 




