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Z á p i s n i c a

z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre

Dátum a miesto konania:   Nitra, 8. 12. 2014
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený:                    -

PROGRAM

1. Slávnostné otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre

2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta Nitry mestskou 
volebnou komisiou, odovzdávanie osvedčení o zvolení primátorovi a novozvoleným 
poslancom mestského zastupiteľstva

3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Nitra a prevzatie insígnií

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre

5. Vystúpenie novozvoleného primátora

6. Prestávka

7. Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

8. Určenie overovateľov zápisnice

9. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)

10. Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľba jej členov mat. č.  1651/2014

11. Návrh na voľbu členov Mestskej mediálnej rady v Nitre mat. č.   1652/2014

12. Návrh na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre a voľba ich 
predsedov a členov z radov poslancov mat. č.  1654/2014

13. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach mat. č. 1653/2014

14. Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre 
mat. č. 1655/2014

15. Určenie platu primátora                                                  mat. č. 1656/2014

16. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre           
na mesiac december 2014 a na I. polrok 2015 mat. č. 1649/2014

17. Diskusia
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18. Návrh na uznesenie

19. Záver

1. Slávnostné otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre

Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny 
prítomných 31 poslancov, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta Nitry mestskou 
volebnou komisiou, odovzdávanie osvedčení o zvolení primátorovi 
a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva

Predseda mestskej volebnej komisie p. Peter Madleňák informoval o výsledku volieb                  
do mestského zastupiteľstva a volieb novozvoleného primátora mesta. 

Bolo prijaté uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o výsledkoch volieb v meste Nitra na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov 
mestského zastupiteľstva prednesenú predsedom mestskej volebnej komisie p. Petrom 
Madleňákom - uzn. č. 348/2014-MZ

3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Nitra a prevzatie insígnií

Novozvolený primátor p. Jozef Dvonč zložil sľub do rúk p. Jána Jecha, člena doterajšieho 
MZ. Bolo prijaté uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

k o n š t a t u j e,  ž e 
za primátora mesta bol zvolený doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., ktorý zložil zákonom predpísaný 
sľub – uzn. č. 349/2014-MZ

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre

Nasledovalo zloženie sľubov novozvolených poslancov do rúk novozvoleného primátora
p. Jozefa Dvonča podľa volebných obvodov.

5. Vystúpenie novozvoleného primátora

Nasledoval príhovor p. primátora.

6. Prestávka
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7. Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

primátor – budeme pokračovať v Ustanovujúcom zasadnutí MZ a chcem vás požiadať, aby ste 
sa prezentovali aklamačne. 
prezentácia – 31 poslancov, tzn. že MZ je uznášaniaschopné.

primátor – dovoľte mi v úvode zasadnutia oznámiť, že p. Kolenčíková oznamuje, že                  
pre volebné obdobie 2014 – 2018 bol vytvorený poslanecký klub SMER – SD. V prílohe je 
počet členov 14, predsedom klubu je Mgr. Kolenčíková, podpredseda je p. Burda. V klube je:
Hasilla, Hecht, Klačko, Marko, Mikulášik, Moravčík, Nemky, Šumichrastová, Slíž, Trandžík, 
Tvrdoň a Varga. Zároveň mám oznámenie a zápisnici zo zasadnutia poslaneckého klubu 
SMER-SD zo dňa, kde navrhujú za zástupkyňu primátora Mgr. Kolenčíkovú, podpísaných je 
všetkých 14 členov klubu. Zároveň tento poslanecký klub žiada o zmenu zasadacieho 
poriadku, chcú zaujať miesta od č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Budeme sa tým 
zaoberať pri príprave najbližšieho MZ.
Klub KDH oznamuje, že v zmysle Rokovacieho poriadku MZ v Nitre, článok 6, odst. 3 vám 
oznamujem, že pre volebné obdobie 2014 – 2018 bol vytvorený poslanecký klub 
Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktorého členmi sú poslanci MZ v Nitre  
Gavalovič, Hatala, Hollý, Kretter, Vančo. Podpísaný je pán Vančo, predseda klubu.
Ďalej Poslanecký klub politickej strany SIEŤ v MZ v Nitre oznámil, že dňom 9. 12. 2014 bol 
založený poslanecký klub politickej strany SIEŤ v zložení Greššo, Tekeliová, Török,                
za predsedu posl. klubu bol zvolený p Greššo.
V zmysle Rokovacieho poriadku MZ v Nitre, čl. 6, odst. 3 vám oznamujem, že pre volebné 
obdobie 2014 – 2018 bol dňa 19. 11. 2014 vytvorený poslanecký klub nezávislých poslancov 
a NOVA, predseda poslaneckého klubu p. Štefek a podpísaní všetci členovia. 
Chcem upozorniť poslanecké kluby, pokiaľ budú mať požiadavku na zvolanie poslaneckých
klubov, musia sa dohodnúť na tom aspoň dva kluby. Pokiaľ bude všeobecná vôľa, poradou 
poslaneckých klubov sa vieme dohodnúť a v priebehu MZ takúto poradu zvolať. 
Chcem upozorniť, že na dnešnom MZ nebudeme riešiť zástupcu primátora. Využívam svoje 
právo vymenovať zástupcov primátora do 60 dní, tzn. počkám na návrhy, celkovú situáciu 
a podľa toho vymenujem jedného alebo dvoch zástupcov primátora. 
Čo sa týka programu, je uvedený v pozvánke, ktorá Vám bola spolu s materiálmi osobne 
doručená. Materiály sme tvorili takým spôsobom, že som požiadal všetky avizované 
poslanecké kluby, aby som do 1. 12. 2014 dostal návrhy poslaneckých klubov a na základe 
toho sme pripravili materiály na dnešné rokovanie. 

Hlasovanie č. 1 – skúšobné

Hlasovanie č. 2 (o návrhu programu rokovania)
prezentácia – 31
za – 30
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. Jána Vanča.
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Hlasovanie č. 3 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 1. zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Ján Vančo.
prezentácia – 31
za – 30
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

8. Určenie overovateľov zápisnice

primátor – za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov p. Petru 
Ajdariovú a p. Štefana Klačku. 

9. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)

primátor - ďalej predkladám návrh na vytvorenie:

1. mandátovej komisie, ktorá overí, či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva:
     a) obdržali na základe preukazu totožnosti osvedčenia o zvolení vydané mestskou   

volebnou komisiou,
     b) zložili zákonom predpísaný sľub,
     c) nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca, a to na základe vlastnoručne 

podpísaných čestných prehlásení.

Navrhujem, aby mandátová komisia pracovala v zložení: 
predseda komisie:     p. Miloslav Hatala
členovia komisie:      p.  Lívia Šumichrastová, p. Ivan Gavalovič, p. Janka Buršáková,                          

p.  Ľuboš Török

Hlasovanie č. 4 (o návrhu na zloženie mandátovej komisie)
prezentácia - 30
za - 29
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

2. Navrhujem vytvorenie volebnej komisie, ktorá bude zabezpečovať priebeh tajného 
hlasovania, sčítavať hlasy a vyhotoví správu o výsledku volieb do orgánov MZ.   

     Upozorňujem, že v zmysle čl. 3. ods. 5  Rokovacieho poriadku MZ kandidáti, ktorí   majú   
byť zvolení tajným hlasovaním, nemôžu byť členmi volebnej komisie.

     Volebnú komisiu odporúčam zriadiť v tomto zložení:
     predseda komisie:   p. Milan Burda 
     členovia komisie: p. Jozef Slíž, p. Marta Rácová, p. Anton Kretter a p. Peter Košťál

Vančo – navrhujem túto komisiu doplniť o p. Hatalu.
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Kolenčková – za poslanecký klub SMER-SD dávam procedurálny návrh doplniť p. Vargu. 

Rácová – navrhujem namiesto seba do tejto komisie p. Šmehilovú.

Hlasovanie č. 5 (o návrhu p. Vanča doplniť za posl. klub KDH do volebnej komisie p. Hatalu)
prezentácia – 31
za – 19
proti - 0
zdržali sa - 10
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 6 (o proced. návrhu p. Kolenčíkovej za posl. klub SMER-SD doplniť volebnú 
komisiu o p. Vargu)
prezentácia - 31
za - 25
proti - 0
zdržali sa - 5
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 7 (o návrhu p. Rácovej za posl. klub NEKA a NOVA, aby namiesto nej bola
vo volebnej komisii p. Šmehilová)
prezentácia – 31
za - 25
proti - 0
zdržali sa - 6
Návrh. bol schválený,

Hlasovanie č. 8 (o celkovom návrhu na zloženie volebnej komisie v zložení: pp. Burda, Slíž, 
Šmehilová, Kretter, Košťál, Hatala a Varga)
prezentácia – 30
za – 29
proti - 0
zdržali sa- 0
Návrh bol schválený. 

primátor –

3. Ďalej Vám predkladám návrh na vytvorenie návrhovej komisie, ktorá vypracuje 
a predloží návrh konečného znenia uznesení zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.

      Odporúčam ju zriadiť z poslancov mestského zastupiteľstva v tomto zložení:
      predseda komisie:  p. Jozef Trandžík
      členovia komisie: p. Miroslav Tvrdoň, p. Anna Šmehilová, p. Ján Greššo, František Hollý.                        

Šmehilová – keďže som už vo volebnej komisii, namiesto seba navrhujem p. Rácovú.

Hlasovanie č. 9 (o návrhu zmeny, namiesto p. Šmehilovej za členku návrhovej komisie                 
p. Rácová)
prezentácia - 31
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za – 28
proti - 0
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 10 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie)
prezentácia  - 31
za – 29
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

primátor – žiadam predsedu mandátovej komisie p. Hatalu, aby predložil správu mandátovej 
komisie.

Hatala - Správa mandátovej komisie o overení právoplatnosti mandátov. primátora 
a poslancov MZ. 
Mandátová komisia konštatuje, že primátor. doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.obdržal osvedčenie 
o zvolení, zložil zákonom predpísaný sľub a nevykonáva žiadnu funkciu v rozpore s funkciou 
primátora v zmysle § 13 ods. 3, zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Mandátová komisia konštatuje, že poslanci MZ:
Mgr. Ajdariová Petra, Ing. Burda Milan, Ing. Buršáková Janka, Ing. Dovičovič Miloš, Dpt. 
Gavalovič Ivan, Mgr. Greššo Ján, Ing. Gut Miroslav, MUDr. Hasilla Jozef, PhD., Ing. Hatala 
Miloslav, MUDr. Hecht Daniel, Hollý František, Klačko Štefan, Mgr. Kolenčíková Renáta, 
Ing. Košťál Peter, PhD., doc. Ing. Kretter Anton, PhD., MUDr. Marko Jozef, Ing. Mikulášik 
Miroslav, Ing. Moravčík Ľubomír, Ing. Nemky Martin, Ing. Oremus Peter, PhD., RNDr. 
Rácová Marta, Slíž Jozef , PhDr. Šmehilová Anna, PhD., Ing. Štefek Štefan, Mgr.
Šumichrastová Lívia, Mgr. Tekeliová Dominika, PhDr. Török Ľuboš, PhD., doc. Ing. 
Trandžík Jozef, PhD., doc. PaedDr. Tvrdoň Miroslav, PhD., PhDr. Vančo Ján, PhD. a Varga 
Pavel oddržali osvedčenie o zvolení za poslanca, zložili zákonom predpísaný sľub 
a nevykonávajú žiadnu funkciu v rozpore s funkcou poslanca MZ podľa par. 11, ods. 2, zák. 
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zákona o obecnom zriadení.
V Nitre dňa 8. 12. 2014. 
Podpísaní – predseda mandátovej komisie p. Hatala, členovia pp. Gavalovič, Šumichrastová,
Buršáková,Török.

10. Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľba jej členov mat. č.  1651/2014

primátor – mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú volí mestské 
zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. môže mestské 
zastupiteľstvo jej členov kedykoľvek odvolať. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným 
a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, plní úlohy podľa rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. 
V uplynulých dňoch som obdržal návrhy a uskutočnili sa aj rokovania predsedov 
poslaneckých klubov a zástupcov politických strán a hnutí zastúpených v MZ. Na rokovaní 
bol navrhnutý počet členov a kandidáti do funkcií členov mestskej rady. 
Pri ich výbere sa prihliadalo na zastúpenie politických strán a nezávislých poslancov v MZ.
Počet členov mestskej rady tvorí najviac 1/3 počtu poslancov. V zmysle Rokovacieho 
poriadku mestského zastupiteľstva je potrebné, aby sa najskôr určil počet členov mestskej 
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rady hlasovaním. Na základe rokovania bol pripravený návrh, ktorý predpokladá zriadenie 9-
člennej mestskej rady spolu so zástupcom primátora, ktorý je v zmysle zákona o obecnom 
zriadení po celý čas jej existencie po celé funkčné obdobie jej členom. 

Štefek – navrhujem rozšíriť počet členov na 10. Návrh zdôvodňujem tým, že pomerné
zastúpenie podľa počtu poslancov zaradených v poslaneckých kluboch náš klub má 9 
poslancov, preto sa mi nezdá správne, aby nás zastupovali iba 2 členovia. 

Kolenčíková – za poslanecký klub SMER–SD navrhujem, aby bol počet členov mestskej rady 
9. 

Šmehilová – tým, že sa vykreoval poslanecký klub NEKA a NOVA prosím, aby v tom 
materiáli, kde sa navrhuje uznesenie bol názov presne uvedený, aby nevznikali nejaké 
pochybnosti. 

Hlasovanie č.11 (o návrhu p. Štefeka rozšíriť počet členov  mestskej rady na 10, aby mali 
NEKA a NOVA 3 členov v mestskej rade)
prezentácia – 31
za – 11
proti - 11
zdržali sa – 8
Návrh nebol schválený. 

Hlasovanie č. 12 (o návrhu na zriadenie mestskej rady v počte členov 9)
prezentácia 28
za - 19
proti - 0
zdržali sa - 9
Návrh bol schválený.

primátor - návrh bol schválený s tým, že budeme pokračovať ďalej s 9 člennou mestskou 
radou s prihliadnutím na zastúpenie politických strán, hnutí a nezávislých poslancov v MZ.
Navrhujem SMER-SD – 4, KDH - 2, NEKA a NOVA - 2, SIEŤ - 1. 
Do funkcie členov mestskej rady sú navrhnutí nasledovní kandidáti: pp. Renáta Kolenčíková, 
Miroslav Mikulášik, Martin Nemky, Lívia Šumichrastová, Ján Vančo, Františk Hollý, Štefan 
Štefek, Peter Oremus, Ján Greššo. 
Z rokovacieho poriadku vyplýva, že členovia mestskej rady sa volia tajným hlasovaním, 
Žiadam teraz predsedu volebnej komisie p. Milana Burdu, aby nás oboznámil so spôsobom 
vykonania volieb. 

(predseda volebnej komisie p. Burda informoval poslancov o priebehu tajného hlasovania) 

Hlasovanie č. 13 – prezentácia k tajným voľbám  
prezentácia - 31

Burda – po sčítaní hlasovacích lístkov volebná komisia konštatuje nasledovné:
počet prezentovaných prítomných poslancov 31 
počet vydaných HL - 31
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počet platných odovzdaných HL - 31
počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
p. Kolenčíková 20 hlasov, p. Mikulášik 20 hlasov, p. Nemky 20 hlasov, p. Šumichrastová 20 
hlasov, p. Vančo 25 hlasov, p. Hollý 30 hlasov, p. Štefek 13 hlasov, p. Oremus  11 hlasov,          
p. Greššo 30 hlasov..
Podľa rokovacieho poriadku sa stane členom mestskej rady v I. kole ten kandidát, ktorý získa 
nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov, t.j. minimálne 16, tzn., že členmi mestskej rady 
sa stávajú pp. Kolenčíková, Mikulášik, Nemky, Vančo, Šumichrastová, Hollý a p. Greššo    

primátor – pýtam sa predsedu posl. klubu NEKA a NOVA, či budú dopĺňať členov pri
dnešnej voľbe mestskej rady. 

Štefek – blahoželám zvoleným poslancom, a zároveň vám oznamujem, že náš poslanecký
klub v tejto chvíli nenavrhuje do II. kola žiadneho poslanca.

primátor - výsledky zo správy budú tvoriť súčasť uznesenia z dnešného zasadnutia.
Bolo dohodnuté, že zriaďujeme mestskú radu v počte 9 členov s tým, že zástup. posl. klubov 
SMER –SD – 4, KDH – 2, NEKA a NOVA – 2, SIEŤ – 1
Mestské zastupiteľstvo volí členov Mestskej rady v Nitre v zložení: p. Kolenčíková, 
Mikulášik, Nemky, Šumichrastová, Vančo, Hollý a Greššo.

primátor - bude potrebné upraviť uznesenie a to tak, že v časti zriaďuje navrhujem vypustiť 
„zástupca primátora“, volí členov ako boli prečítaní a osobitné hlasovanie vypustiť časť 
„berie na vedomie, že zástupca primátora....“

Návrh si osvojila p. Kolenčíková.

Hlasovanie č. 14 (o osvojenom návrhu p. Kolenčíkovej vypustiť z návrhu na uznesenia
v časti zriaďuje ...“zástupca primátora“)
prezentácia – 30
za – 27
proti - 0
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. l5 (o osvojenom návrhu p. Kolenčíkovej vypustiť z návrhu na uzn. časť “berie 
na vedomie, že zástupca primátora.....“ )
prezentácia - 31
za – 31
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 16 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľbu jej členov
z r i a ď u j e 
Mestskú radu v Nitre v počte 9 členov:              
zástupcovia poslaneckých klubov (SMER –SD – 4, KDH – 2, NEKA-NOVA – 2, SIEŤ – 1)
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v o l í 
členov Mestskej rady v Nitre v zložení:
p. Renáta Kolenčíková
p. Miroslav Mikulášik
p. Martin Nemky
p. Lívia Šumichrastová
p. Ján Vančo
p. František Hollý
p. Ján Greššo 

s účinnosťou dňom zvolenia) – uzn. č. 351/2014-MZ

prezentácia – 31
za - 20
proti - 0
zdržali sa - 9
Návrh bol schválený.

11. Návrh na voľbu členov Mestskej mediálnej rady v Nitre mat. č.   1652/2014

primátor – v zmysle Štatútu mestskej mediálnej rady predkladám materiál s tým, že 
predkladám členov tak, že by ju malo tvoriť výlučne 7 poslancov podľa zloženia MZ s tým, 
že predseda Mediálnej rady je volený z členov rady nadpolovičnou väčšinou členov 
Mediálnej rady. Vzhľadom na to, že ani od jedného posl. klubu sme neobdržali návrhy, 
nechali sme otvorený návrh na doplnenie počas dnešného MZ.

Kolenčíková – dávam pozmeňovací návrh: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh               
na voľbu členov Mestskej mediálnej rady v Nitre nevolí členov Mestskej mediálnej rady 
v Nitre, ukladá prednostovi Mestského úradu v Nitre predložiť na najbližšie zasadnutie 
mestskej rady a mestského zastupiteľstva návrh na zrušenie Mestskej mediálnej rady.
                                                                         T: najbližšie zasadnutie MR a MZ

Rácová – bola som členkou mediálnej rady a mám informáciu o tom, aké funkcie mediálna 
rada má, aké mala poslanie, ciele a čo mala robiť. Mne sa zdá unáhlené voliť mestskú 
mediálnu radu bez Redakčnej rady. Tieto dva orgány by sa mali voliť tak, aby bol vytvorený 
kontrolný mechanizmus, vzájomná spolupráca a súčinnosť. Nestotožňujem sa s návrhom, že 
mediálna rada by nemala existovať. Museli by byť záruky, že Redakčná rada má také zloženie 
že sa v nej nachádzajú poslanci z každého poslaneckého klubu, že nepracuje len formálne, ale 
skutočne sa schádza a vyjadruje sa k mediálnej politike a čo reprezentuje v tlači Mesto Nitra.
Každý klub by mal mať svoje zastúpenie v Redakčnej rade, a potom si viem predstaviť, že
mediálna rada by stratila svoju funkciu. 

Kolenčíková – na vysvetlenie - podľa rokovacieho poriadku MZ musí byť na ustanovujúcom 
zasadnutí MZ návrh Mediálnej rady predložený, o redakčnej rade sa nehovorí. Z toho dôvodu 
bol tento materiál pripravený. 
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primátor – Redakčná rada je zložená z dvoch poslancov, ktoré zvolí MZ, ďalších 5 členov 
dopĺňa primátor na základe uváženia z pracovníkov úradu a externých pracovníkov 
pracujúcich v tejto oblasti. 

Šmehilová – zastávam názor, že mediálna rada bola kontrolným orgánom nad Redakčnou
radou. Boli tam poslanci, ktorí tvorili spektrum poslaneckého zboru, a keď zrušíme mediálnu 
radu, ale nebudú stanovené nové podmienky pre zriadenie Redakčnej rady, vystavíme sa ako 
poslanci veľkému riziku. Ak sa bude pripravovať návrh na zrušenie mediálnej. rady, mal by
sa pripraviť návrh na rekonštrukciu Redakčnej rady.

Kolenčíková – chcem povedať novým poslancom, že Mediálna rada bola zvolená, ale celé 
volebné obdobie nefungovala. 

primátor – nebola nefunkčná celé obdobie, znefunkčnila sa odchodom predsedu mediálnej 
rady p. Burdu. Zvolal som zasadnutie mediálnej rady a je o tom záznam.

Hlasovanie č. 17 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh               
na voľbu členov Mestskej mediálnej rady v Nitre
n e v o l í
členov Mestskej mediálnej rady v Nitre 
u k l a d á
prednostovi Mestského úradu v Nitre predložiť na najbližšie zasadnutie mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva návrh na zrušenie Mestskej mediálnej rady
                                                                         T: najbližšie zasadnutie MR a MZ)
- uzn. č. 352/2014-MZ

prezentácia – 31
za - 19
proti - 6
zdržali sa - 4
Návrh bol schválený. 

12. Návrh na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre a voľba ich 
predsedov a členov z radov poslancov mat. č.  1654/2014

primátor – v zmysle § 15 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať komisie ako svoje stále  alebo dočasné poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú  zložené z poslancov MZ a z ďalších osôb 
zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské 
zastupiteľstvo. 
Na dnešnom zasadnutí by sme okrem zriadenia stálych komisií mali vykonať voľbu ich 
predsedov a členov z radov poslancov. 

V prvom rade je potrebné schváliť zriadenie stálych komisií MZ. Na zasadnutí poslaneckých 
klubov a zástupcov polit. strán a hnutí sa dohodlo na zriadení 8-mich stálych komisií 
mestského zastupiteľstva. 

Jedná sa o tieto stále komisie:
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1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné 
vzťahy

2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
      a podnikateľskú činnosť
3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport
4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru 

a investičnú činnosť
5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky 
       a  zdravotníctvo
6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 

verejnoprospešné  služby a verejný poriadok
a komisie:

7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorá je 
zriadená,

      ktorú navrhujem zriadiť v súlade so Smernicou č. 4/2010 o postupe pri prijímaní, 
evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta 
Nitry.

8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu       
pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 

V materiáli sme  pripravili návrhy tak, aby každý poslanec bol zaradený  minimálne v jednej 
komisii, sú tam aj návrhy na predsedov.

Kolenčíková – dávam proc. návrh, aby sa o predsedovi a členovi každej komisie hlasovalo 
individuálne.

Vančo – mám doplňujúce návrhy: do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                         
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť navrhujem doplniť za člena                
p. Hollého, do komisie č. 3 pre školstvo, mládež a šport navrhujem za predsedu p. Hatalu 
a z komisie č. 6 Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 
verejnoprospešné  služby a verejný poriadok stiahnuť p. Hollého ako člena.

Kolenčíková – dávam pozmeňovacie návrhy: v komisii č. 7 na prešetrenie sťažnosti proti 
činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorá je 
zriadená dávam návrh doplniť p. Slíža a z komisie č. 8 Komisia na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov navrhujem stiahnuť p. Slíža a doplniť p. Hechta. 

Štefek – vždy bolo rešpektované z minulosti, že predsedovia komisií č.7 a č. 8 patrili opozícii.

(p. Štefek odporúčal zvolať politické grémium.)

Kolenčíková – v komisii č. 7 nebudeme navrhovať za predsedu p. Dovičoviča, necháme návrh 
pre NEKA a NOVA, aby si dali návrh.
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Hlasovanie č. 18 (o návrhu p. Kolenčíkovej, aby sa o predsedovi a členovi každej komisie 
hlasovalo individuálne)
prezentácia - 31
za - 20
proti - 5
zdržali sa - 5
Návrh bol schválený.

1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, cestovný ruch 
a zahraničné vzťahy

Hlasovanie č. 19 (o návrhu za predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                      
pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy – p. Jozef Trandžík)
prezentácia - 29

za - 28
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 20 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, 
cestovný ruch a zahraničné vzťahy - p. Ján Vančo)
prezentácia - 30
za - 29
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 21 (o návrhu za členku Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, 
cestovný ruch a zahraničné vzťahy - p. Lívia Šumichrastová)
prezentácia - 31
za - 30
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 22 (o návrhu za členku Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, 
cestovný ruch a zahraničné vzťahy - p. Janka Buršáková)
prezentácia - 30

za – 28
proti - 0
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 23 (o návrhu za členku Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, 
cestovný ruch a zahraničné vzťahy - p. Dominika Tekeliová)
prezentácia – 30

za – 30
proti - 0
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zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
           a podnikateľskú činnosť

Hlasovanie č. 24 (o návrhu za predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                      
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť – p. Milan Burda)
prezentácia – 31
za – 30
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 25 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                              
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť – p. Jozef Slíž)
prezentácia – 30
za – 30
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 26 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                           
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť – p. Štefan Klačko)
prezentácia – 30
za – 30
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 27 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                            
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť – p. Peter Oremus)
prezentácia - 31
za - 13
proti - 0
zdržali sa - 18
Návrh nebol zvolený.

Hlasovanie č. 28 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                             
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť – p. Ján Greššo)
prezentácia - 30
za - 25
proti - 0
zdržali sa - 5
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 29 (o návrhu doplniť za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                       
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť – p.  Františka Hollého)
prezentácia – 30

za – 17
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport

Hlasovanie č. 30 (o návrhu za predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                           
pre školstvo, mládež a šport – p. Miloslav Hatala)
prezentácia – 31
za – 19
proti - 2
zdržali sa - 10
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 31 (o návrhu za členku Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, 
mládež a šport – p. Marta Rácová)
prezentácia - 30
za – 19
proti - 1
zdržali sa - 9
Návrh schválený. 

Hlasovanie č. 32 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, 
mládež a šport – p. Ľubomír Moravčík)
prezentácia - 30
za – 29
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 33 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, 
mládež a šport – p. Miroslav Tvrdoň)
prezentácia - 31
za – 29
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh schválený

Hlasovanie č. 34 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, 
mládež a šport – p. Ľuboš Török)
prezentácia - 31
za - 30
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.
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4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru 
a investičnú činnosť

Hlasovanie č. 35 (o návrhu za predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné 
plánovanie, architektúru a investičnú činnosť – p. Martin Nemky)
prezentácia - 31
za - 30
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 36 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné 
plánovanie, architektúru a investičnú činnosť – p. Pavel Varga)
prezentácia - 30
za – 28
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 37 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné 
plánovanie, architektúru a investičnú činnosť – p. Ivan Gavalovič)
prezentácia – 30
za – 29
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 38 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné 
plánovanie, architektúru a investičnú činnosť – p. Štefan Štefek)
prezentácia – 31
za - 27
proti - 0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 39 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné 
plánovanie, architektúru a investičnú činnosť – p. Miloš Dovičovič)
prezentácia – 29

za – 29
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.  

5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky                        
a  zdravotníctvo

Hlasovanie č. 40 (o návrhu za predsedníčku Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre 
sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo – p. Renáta Kolenčíková)
prezentácia – 30
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za - 25
proti - 1
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 41 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne 
veci, bytové otázky a zdravotníctvo – p. Jozef Marko)
prezentácia - 30
za – 29
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 42 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne 
veci, bytové otázky a zdravotníctvo – p. Jozef Hasilla)
prezentácia – 31
za – 29
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 43 (o návrhu za členku Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne 
veci, bytové otázky a zdravotníctvo – p. Anna Šmehilová)
prezentácia – 30
za – 12
proti - 1
zdržali sa - 16
Návrh nebol schválený. 

Hlasovanie č. 44 (o návrhu za členku Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne 
veci, bytové otázky a zdravotníctvo – p. Petra Ajdariová)
prezentácia – 31
za – 28
proti - 1
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 
verejnoprospešné  služby a verejný poriadok

Hlasovanie č. 45 (o návrhu za predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre 
dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný poriadok – p. Anton Kretter)
prezentácia - 31
za – 29
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 46 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, 
životné prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný poriadok – p. Miroslav Mikulášik)
prezentácia – 30
za – 29
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený

Hlasovanie č. 47 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, 
životné prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný poriadok – p. Miroslav Gut)
prezentácia – 30
za – 29
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený

Hlasovanie č. 48 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, 
životné prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný poriadok – p. Peter Košťál)
prezentácia - 29
za – 28
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra

Hlasovanie č. 49 (o návrhu za predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                      
na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta 
a hlavného kontrolóra – p. Štefan Štefek)
prezentácia – 30
za - 14
proti - 1
zdržali sa - 14
Návrh nebol schválený.

Hlasovanie č. 50 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie 
sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného 
kontrolóra – p. Miloslav Hatala)
prezentácia - 31
za – 27
proti - 0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 51 (o návrhu za člena  Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie 
sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného 
kontrolóra – p. Ľuboš Török) 
prezentácia - 31
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za - 30
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 52 (o návrhu za člena  Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie 
sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného 
kontrolóra – p. Miloš Dovičovič) 
prezentácia - 30
za – 29
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 53 (o návrhu za člena  Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie 
sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného 
kontrolóra – p. Jozef Slíž)
prezentácia – 30

za – 24
proti - 0
zdržali sa - 6
Návrh bol schválený.

8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov

Hlasovanie č. 54 (o návrhu za členku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov – p. Janka Buršáková)
prezentácia – 30
za – 16
proti - 0
zdržali sa - 13
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 55 (o návrhu doplniť za člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov – p. František Hollý)
prezentácia – 30
za – 30
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 56 (o návrhu za člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov – p. Daniel Hecht)
prezentácia – 29

za – 23
proti - 0
zdržali sa - 4
Návrh bol schválený.
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Hlasovanie č. 57 (o návrhu za členku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov – p. Dominika Tekeliová)
prezentácia - 30
za - 29
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 58 (o návrhu za člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov – p. Peter Košťál)
prezentácia - 28
za – 15
proti - 0
zdržali sa - 12
Návrh bol schválený. 

primátor – v rozpore so Štatútom máme nezvolených poslancov  p. Šmehilovú v Komisii MZ 
v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a  zdravotníctvo a p. Oremusa v komisii Mestského 
zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť
Nebol zvolený predseda Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti 
proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra, 
ktorá je zriadená.
     
Štefek – i keď som nedostal dôveru a nebol som zvolený ako predseda komisie, tak som tam 
zároveň kandidoval aj ako člen.

primátor - nevieme dnes v zmysle Štatútu vyriešiť zaradenie do komisie p. Šmehilovú a                
p. Oremusa, musí to byť prerokované v mestskej rade a na najbližšom zasadnutí MZ ich 
hlasovaním vieme zaradiť do komisií. 
Odporúčal by som, aby sme dali hlasovať o p. Štefekovi ako o členovi komisie č. 7                       
na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta 
a hlavného kontrolóra, ktorá je zriadená.

Hlasovanie č. 59 (o návrhu za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie 
sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného 
kontrolóra, ktorá je zriadená – p.  Štefan Štefek)
prezentácia – 22
za - 8
proti - 1
zdržali sa - 13
Návrh nebol schválený. 

primátor – v komisii č. 2 nebol zvolený p. Oremus, v komisii č. 5 p. Šmehilová a v komisii 7 
p. Štefek. Návrh musí prejsť mestskou radou, a potom ho predložíme do MZ. 
Prerokujem s klubom NEKA a NOVA týchto dvoch poslancov a predložím do MR, 
nevylučujem, že to môže byť tá istá nominácia do tej istej komisie. 
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Odporúčam do uznesenia zapracovať

a) predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na predsedu Komisie
Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca 
mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra 

b) predložiť na najbližšie zasadnutie mestskej rady návrh na zaradenie p. Šmehilovej                 
a p. Oremusa do komisie mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 60 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh  na zriadenie stálych Komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre  a voľba ich predsedov 
a členov z radov poslancov
z r i a ď u j e
stále komisie Mestského zastupiteľstva  v Nitre a to:

1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné 
vzťahy

2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
      a podnikateľskú činnosť
3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport
4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru 

a investičnú činnosť
5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky 
      a  zdravotníctvo
6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 

verejnoprospešné  služby a verejný poriadok
7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 

poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra
8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov) 

v o l í 
predsedov a členov komisií z radov poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne:

1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, cestovný ruch  a zahraničné 
vzťahy

Predseda:           p. Jozef Trandžík  
Členovia:           p. Ján Vančo, p. Lívia Šumichrastová, p. Janka Buršáková, p.Dominika 

Tekeliová 

2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť

Predseda:          p. Milan Burda 
Členovia:          p. Jozef Slíž, p. Štefan Klačko, p. Ján Greššo, p. František Hollý
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3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport

Predseda:           p. Miloslav Hatala
Členovia:           p. Marta Rácová, p. Ľubomír Moravčík, p. Miroslav Tvrdoň    
                          p. Ľuboš Török

4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru    
a investičnú činnosť

Predseda:           p. Martin Nemky 
Členovia:           p. Pavel Varga, p. Ivan Gavalovič, p. Štefan Štefek, p. Miloš Dovičovič

5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky 
a zdravotníctvo

Predseda:          p. Renáta Kolenčíková
Členovia:        p. Jozef  Marko, p. Jozef Hasilla, p. Petra Ajdariová

6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 
verejnoprospešné  služby a verejný poriadok

Predseda:          p. Anton Kretter
Členovia:          p. Miroslav Mikulášik, p. Miroslav Gut, p. Peter Košťál       

u k l a d á
predsedom stálych komisií MZ (pod por. č. 1-6) predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrhy 
na voľbu členov komisií z radov ďalších osôb     T: najbližšie zasadnutie MZ   K: MR

7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra 

Členovia:           p. Miloslav Hatala, p. Jozef Slíž, p. Daniel Hecht, p. Ľuboš Török
   p. Miloš Dovičovič

8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Členovia:           p. Janka Buršáková, p. František Hollý, p. Daniel Hecht, p. Dominika 
Tekeliová, p. Peter Košťál

u k l a d á
členom komisie (č. 8) na prvom zasadnutí komisie zvoliť si predsedu a podpredsedu a ich 
mená nahlásiť na OS - referát organizačný MsÚ v Nitre T: na prvom zasadnutí komisie

                                                                                   K: MR
o d p o r ú č a

primátorovi mesta

a) predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na predsedu Komisie
Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra 
b)predložiť na najbližšie zasadnutie mestskej rady návrh na zaradenie p. Šmehilovej                 
a p. Oremusa do komisie mestského zastupiteľstva) – uzn. č. 353/2014-MZ
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prezentácia - 31
za - 20
proti - 4
zdržali sa - 6
Návrh bol schválený.

13. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach mat. č.  1653/2014

primátor – obsahom materiálu je zaradenie jednotlivých poslancov podľa toho ako boli 
zvolení.

Kretter – je dobré, že sa rieši sfunkčnenie VMČ, je to jeden z najaktuálnejších odporúčajúcich 
orgánov pre riadenie chodu orgánov Mesta. Budú tam poslanci, ktorí získali poslanecký
mandát v jednotlivých obvodoch. 
Predkladám návrh na uznesenie:
MZ ukladá poslancom MZ v zmysle Čl. 5 odsek 1 Zásad pre zriaďovanie a činnosť VMČ 
zvolať prvé zasadnutie VMČ a zvoliť predsedu a podpredsedu a ich mená nahlásiť na OS –
referát organizačný MsÚ v Nitre, termín do l4 dní odo dňa MZ. 
V diskusii navrhnem upraviť Zásady pre zriaďovanie a činnosť VMČ z roku 1995, aby sa 
doriešila otázka podpredsedov.

primátor – navrhujem aby sa v tomto pozmeňovacom návrhu vynechalo slovo „a podpredsedu
a ich mená“, zostalo by „zvoliť predsedu a jeho meno....“ T: do 14 dní                  odo 
dnešného MZ.  

Kretter – súhlasím. 

Hlasovanie č. 61 (o pozmeň. návrhu p. Krettera: v ukladacej časti vynechať slovo „a 
podpredsedu“ T: do 14 dní od dnešného MZ, K: MR)
prezentácia - 31
za - 17
proti - 5
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 62 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach
z r i a ď u j e 
výbory v mestských častiach podľa predloženého návrhu nasledovne:
VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany
VMČ č. 2 – Staré mesto
VMČ č. 3 – Čermáň
VMČ č. 4 – Klokočina
VMČ č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce
VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce
VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce

k o n š t a t u j e, ž e
členmi výborov sú všetci poslanci MZ zvolení v mestskej časti:
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VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany
Ing. Miroslav Gut

VMČ č. 2 – Staré mesto
PhDr. Ján Vančo, PhD., MUDr. Jozef Marko, Mgr. Lívia Šumichrastová, Mgr. Ján Greššo
doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD., Dpt. Ivan Gavalovič

VMČ č. 3 – Čermáň
Jozef Slíž, doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.

VMČ č. 4 – Klokočina

František Hollý, RNDr. Marta Rácová, Ing. Janka Buršáková, Ing. Miloš Dovičovič, MUDr. 
Jozef Hasilla, PhD., Mgr. Petra Ajdariová, Mgr. Dominika Tekeliová, Ing. Martin Nemky

VMČ č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce
Ing. Milan Burda, Štefan Klačko, Ing. Miroslav Mikulášik, PhDr. Ľuboš Török, PhD.

VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce
Pavel Varga, Mgr. Renáta Kolenčíková, Ing. Miloslav Hatala

VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce

Ing. Štefan Štefek, Ing. Peter Oremus, PhD., doc. Ing. Anton Kretter, PhD., PhDr. Anna 
Šmehilová, PhD., Ing. Ľubomír Moravčík, MUDr. Daniel Hecht, Ing. Peter Košťál, PhD.

u k l a d á
poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre v zmysle Čl. 5 odsek 1 Zásad pre zriaďovanie 
a činnosť VMČ zvolať prvé zasadnutie VMČ a zvoliť predsedu a jeho meno nahlásiť na OS -
referát organizačný MsÚ v Nitre T: do 14 dní od dnešného zasadnutia MZ K: MR

o d p o r ú č a
poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre z jednotlivých VMČ na svojom prvom 
zasadnutí pripraviť personálne návrhy na doplnenie výborov z radov obyvateľov
- uzn. č. 354/2014-MZ

prezentácia -  29
za - 23
proti - 1
zdržali sa - 4
Návrh bol schválený.

14. Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre 
         mat. č. 1655/2014

primátor – v súlade so zákonom  č. 36/2005 o rodine predkladám nasledovný návrh                     
na poverenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre. Zo zákona právo 
sobášiť má primátor, a potom schválení poslanci v MZ. Zatiaľ som obdržal dva návrhy,            
na p. Štefeka a p. Rácovú.  

Kolenčíková – obdržali sme list na personálne nominácie a neboli tam návrhy na sobášiacich.
Dávam pozmeňovací návrh na uznesenie v znení: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
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Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre, poveruje výkonom 
funkcie sobášiaceho týchto poslancov: p. Miroslava Tvrdoňa a p. Martu Rácovú.

Vančo – ako politická strana sme dostali list, kde nebola táto personálna požiadavka, ale my 
nemáme záujem o sobášiaceho.

Šmehilová – mám proc. návrh, aby sa hlasovalo o personálnom návrhu p. poslankyne                   
na sobášiacich jednotlivo.

Hlasovanie  č. 63 (o proced. návrhu p. Šmehilovej hlasovať o navrhovaných sobášiacich 
poslancov jednotlivo) 
prezentácia - 31
za - 15
proti - 0
zdržali sa - 15
Návrh nebol schválený.

Hlasovanie č. 64 (o pozmeň. návrhu p. Kolenčíkovej: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
prerokovalo Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre 
p o v e r u j e
výkonom funkcie sobášiaceho týchto poslancov:
p. Miroslava Tvrdoňa
p. Martu Rácovú) - uzn. č. 355/2014-MZ

prezentácia - 28
za - 16
proti - 5
zdržali sa - 5
Návrh bol schválený 

15. Určenie platu primátora                                                  mat. č. 1656/2014

prednosta - v zmysle zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest je povinnosť na Ustanovujúcom zasadnutí MZ schváliť mesačný plat 
primátora mesta. Tento je určený podľa výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy 
.zamestnanca SR za predchádzajúci kalendárny rok, je určený násobkom podľa  počtu 
obyvateľov vo výške 3,19 % násobku. Je možné ho zvýšiť až o 70 %. Podľa predloženého 
návrhu je plat navrhnutý v doterajšej výške, tzn. ako bol schválený do tohto obdobia   

Hlasovanie č. 65 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo výšku 
mesačného platu primátora mesta Nitry podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov
u r č u j e 
mesačný plat primátora mesta Nitry podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a 
doplnkov a jeho zvýšenie o 62,18 %, a to v celkovej výške 4 263,00 € s účinnosťou odo dňa 
zloženia predpísaného sľubu) – uzn. č. 356/2014-MZ

prezentácia 31
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za - 31
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

16. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre 
na mesiac december 2014 a na I. polrok 2015 mat. č. 1649/2014

primátor -  z návrhu časového plánu zasadnutí MR a MZ je plánované ešte jedno zasadnutie 
MZ dňa 18. 12. a MR 16. 12. , nakoľko je niekoľko materiálov, ktoré musíme prerokovať            
do konca roka, a potom je časový plán zasadnutí na I. polrok 2015 podľa Zákona o obecnom 
zriadení, kedy sa musíme schádzať najmenej raz za 3 mesiace. Samozrejme je tých zasadnutí 
viac, lebo sa veľa bodov nahromadí a zasadnutia sú dlhé. Našou úlohou bude postupne 
prerokovávať materiály ako budú prichádzať. 

Hlasovanie č. 66 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  
časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na mesiac 
december 2014 a na I. polrok 2015
s c h v a ľ u j e
Časový plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na mesiac december 
2014: 

Mestské zastupiteľstvo: 18. decembra 2014
Mestská rada:                       16. decembra 2014

Časový plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2015:

Mestské zastupiteľstvo: 05. februára 2015, 19. marca 2015, 30. apríla 2015, 
11. júna 2015

Mestská rada: 13. januára 2015, 03. februára 2015, 24. februára 2015
            17. marca 2015,14. apríla 2015, 05. mája 2015              

                        26. mája 2015, 23. júna 2015
prezentácia - 31
za - 28
proti - 1
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

17. Diskusia

Kretter - predkladám návrh na zmenu Zásad pre zriaďovanie VMČ  v znení: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre odporúča prednostovi Mestského úradu v Nitre predložiť návrh úpravy 
Zásad pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach podľa nižšie uvedeného textu:
„Výbor si po svojom zriadení mestským zastupiteľstvom na svojej prvej schôdzi, ktorá sa 
koná najneskôr do 2 týždňov po voľbe, zvolí svojho predsedu. 
Ďalší text sa nahradí slovami: „Výbor volí podpredsedu, resp. podpredsedov až po zvolení 
členov výboru z radov obyvateľov mestskej časti mestským zastupiteľstvom, najneskôr do 
dvoch týždňov po tomto zasadnutí mestského zastupiteľstva. Mená zvoleného predsedu, 
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podpredsedu, resp. podpredsedov oznámi VMČ písomne do 5 dní na OS – referát organizačný 
MsÚ v Nitre po ich zvolení.“          T: 18. 12. 2014

Hlasovanie č. 67 (o pozmeň. návrhu p. Krettera) – uzn. č. 358/2014-MZ 
Prezentácia – 30
Za – 19
Proti – 4
Zdržali sa – 6
Návrh bol schválený. 

18. Návrh na uznesenie

Trandžík - konštatujem, že ku všetkým bodom programu boli prijaté uznesenia. 

19. Záver

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

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 :

František Hollý, v. r. 
a

Štefan Klačko, v. r. 



27




