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Z á p i s n i c a

z 2. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre

Dátum a miesto konania:   Nitra, 18.12. 2014
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený:                   pp. Buršáková, Dovičovič, Šmehilová 

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa                         
14. 12. 1995 mat. č. 19

            Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa 
10. 5. 2001 mat. č. 1242            

    
            Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 277/2014-MZ zo dňa 

9. 10. 2014 mat. č. 1565/2014

4. Protest prokurátora Pd 227/14/4403-6 zo dňa 05. 11. 2014 proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2003 o celomestskej deratizácii v znení dodatku č. 1

mat. č. 1669/2014

5. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 234/14/4403-6 zo dňa 18. 11. 2014 proti 
článku 19 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/1998 o udeľovaní 
ocenení mesta Nitry v znení dodatku č. 1 a č. 2 mat. č. 1671/2014

6. Protest prokurátora Pd 229/14/4403-6 zo dňa 24. 11. 2014 proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, 
športových podujatí a turistických podujatí mat. č. 1670/2014

     
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok  2015 mat. č. 1668/2014

8. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014
mat. č. 1650/2014

9. Návrh rozpočtu nákladov a výnosov príspevkovej organizácie Správy zariadení 
sociálnych služieb v Nitre na rok 2015 mat. č. 1665/2014

10. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa    zariadení 
sociálnych služieb v Nitre na rok 2014 mat. č. 1664/2014
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11. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2014 
mat. č. 1667/2014

12. Návrh rozpočtu nákladov a výnosov príspevkovej organizácie Mestské služby na rok 
2015    mat. č. 1666/2014

13. Návrh rozpočtu nákladov a výnosov príspevkovej organizácie ZUŠ Jozefa Rosinského 
v Nitre na rok 2015 mat. č. 1659/2014

14. Návrh na doplňujúcu voľbu členov Mestskej rady v Nitre mat. č. 1673/2014

15. Návrh na zrušenie Mestskej mediálnej rady v Nitre a návrh na zrušenie Redakčnej  
rady mesta Nitry mat. č. 1674/2014

16. Návrh na voľbu predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                           
na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora 
mesta a hlavného kontrolóra a návrh na doplnenie člena stálych komisií Mestského 
zastupiteľstva v Nitre                                                                   mat. č. 1675/2014

17. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských  
častiach       mat. č. 1676/2014

18. Interpelácie

19. Diskusia

20. Návrh na uznesenie

21. Záver

1. Otvorenie

Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny 
prítomných 27 poslancov, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2. Voľba pracovných komisií

predseda návrhovej komisie:      p.  Gavalovič

členovia  návrhovej komisie:      p. Klačko, Varga, Oremus, Tekeliová

Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie)
prezentácia – 26
za – 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 
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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. Ján Vančo.

Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 2. zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. JánVančo)
prezentácia - 26
za - 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

primátor – program dnešného zasadnutia je uvedený v pozvánke, ktorú ste spolu s materiálmi
obdržali na dnešné rokovanie. Dodatočne Vám boli doručené do osobných priečinkov 
poslancov nasledovné materiály:

- mat. č. 1677/2014 „Návrh na voľbu členov Redakčnej rady Mesta Nitry“,
- mat. č. 1678/2014 „Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.“,

ktoré navrhujem zaradiť v prečítanom poradí za pôvodný bod 15, ako nové body 16, 17.
Všetky materiály ktoré budú predmetom dnešného rokovania, boli prerokované na zasadnutí 
mestskej rady  konanej dňa 16. 12. 2014, a preto na ich zaradenie nie je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

Z programu dnešného zasadnutia navrhujem vypustiť body uvedené v programe pod

- por. č.  9 „Návrh rozpočtu nákladov a výnosov príspevkovej organizácie Správy zariadení 
sociálnych služieb v Nitre na rok 2015“, mat. č. 1665/2014,

- por. č.  12 „Návrh rozpočtu nákladov a výnosov príspevkovej organizácie Mestské služby 
na rok 2015“, mat. č. 1666/2014

a

- por. č.  13 „Návrh rozpočtu nákladov a výnosov príspevkovej organizácie ZUŠ Jozefa 
Rosinského v Nitre na rok 2015, mat. č. 1659/2014

z dôvodu, že uvedené materiály nie je potrebné v zmysle zákona prerokovať na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. Na zasadnutí mestskej rady dňa 16. 12. 2014 boli vyššie uvedené 
materiály prerokované a bolo uložené riaditeľom príspevkových a rozpočtových organizácii 
mesta viesť rozpočet nákladov a výnosov ako prílohu schváleného rozpočtu príspevkových 
a rozpočtových organizácii mesta.
Po schválení programu nás prídu pozdraviť vianočnými koledami členovia folklórneho 
súboru Borinka a Furmani pod vedením p. Mariána Hlavatého.
Má niekto pripomienky alebo iný návrh na zmenu programu?

Štefek – nepamätám sa, že na rokovanie MZ bol predložený personálny návrh do obchodnej
organizácie a je vybodkovaný. Tento materiál nespĺňa náležitosti podľa Štatútu mesta Nitry, 
kde sa v § 16 písm. a) až d) týkajúci sa rozpočtových a prísp. organizácií mesta presne 
hovorí, čo takýto návrh má obsahovať. Táto podmienka nebola splnená, preto navrhujem, aby 
mat. č. 1678/2014 nebol zaradený na dnešné rokovanie MZ. 

Kolenčíková – chcem doplniť, že taktiež všetky materiály neboli prerokované v súlade 
s riadiacimi aktami mesta Nitry, pretože nie sú kreované komisie a neprešli komisiami. 
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Hlasovanie č. 3   (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1677/2014 „Návrh na voľbu členov 
Redakčnej rady Mesta Nitry“)
prezentácia – 28
za – 19
proti - 8
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 4 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1678/2014 „Návrh na odvolanie 
konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. a návrh na schválenie zástupcu Mesta Nitry                  
na funkciu konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.“)
prezentácia – 27
za – 19
proti - 8
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 5 (o návrhu vypustiť z programu mat. č. 1665/2014 „Návrh rozpočtu nákladov 
a výnosov príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 
2015“)
prezentácia - 27
za – 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 6 (o návrhu vypustiť z programu mat. č. 1666/2014 „Návrh rozpočtu nákladov 
a výnosov príspevkovej organizácie Mestské služby na rok 2015“)
prezentácia - 28
za – 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 7 (o návrhu vypustiť z programu mat. č. 1659/2014 „Návrh rozpočtu nákladov 
a výnosov príspevkovej organizácie ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre na rok 2015“)
prezentácia - 27
za – 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 8 (o návrhu programu ako celku)
prezentácia - 28
za – 19
proti - 6
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený. 
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(nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru Borinka)

primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem p. Šumichrastovú a            
p. Košťála, 
Overovateľmi zápisnice zo 45. zasadnutia (riadneho) mestského zastupiteľstva boli p.  Gajdoš 
a p. Monček. Nakoľko p. Gajdoš sa nezúčastnil 46. zasadnutia MZ poslal písomné vyjadrenie 
k zápisnici, ktorú podpísal, jej znenie je nasledovné: „Zápisnicu zo 45. zasadnutia (riadneho) 
mestského zastupiteľstva konaného dňa 9. 10. 2014 som si prečítal, zápisnica bola napísaná 
v súlade s priebehom rokovania a na znak súhlasu som ju podpísal“. 

primátor – nakoľko neboli k zápisnici zo 45. zasadnutia MZ pripomienky, považujem ju 
týmto za schválenú.
Overovateľmi zápisnice zo 46. zasadnutia (riadneho) mestského zastupiteľstva boli p. Anna 
Šmehilová a p. Jozef Trandžík. 

Trandžík – zápisnicu zo 46. zasadnutia (riadneho) mestského zastupiteľstva som si prečítal, 
bola napísaná v súlade s rokovacím poriadkom, preto som ju podpísal. 

primátor – nakoľko p. Šmehilová je neprítomná, potvrdila zápisnicu iba SMS, zápisnicu 
uzavrieme až po jej osobnom výroku. 
Overovateľmi zápisnice z Ustanovujúceho mestského zastupiteľstva boli p. Hollý a p. Klačko. 
Žiadam overovateľov, aby uviedli stanovisko k zápisnici. 

Hollý – zápisnicu z Ustanovujúceho mestského zastupiteľstva som si prečítal, je napísaná 
v súlade s priebehom rokovania, k zápisnici neboli vznesené žiadne pripomienky, na znak 
súhlasu som ju podpísal.

Klačko – zápisnicu z Ustanovujúceho mestského zastupiteľstva som si prečítal a na znak 
súhlasu som ju podpísal.

primátor - keďže nie sú pripomienky, zápisnicu považujem za schválenú.

3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ               
zo dňa 14. 12. 1995 mat. č. 19

Trojanovičová – uznesenie sa v bodoch a), b), c) plní a zostáva v platnosti.

            Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ           
zo dňa 10. 5. 2001 mat. č. 1242            

Trojanovičová – uznesenie je trvalého charakteru, plní sa zostáva v platnosti.
    

            Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 277/2014-MZ            
zo dňa 9. 10. 2014 mat. č. 1565/2014

Trojanovičová – uznesenie je splnené.

Hlasovanie č. 9 (o návrhu na uzn.: k mat. č. 19  “Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  
zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14. 12. 1995“)  - uzn. č. 359/2014-MZ
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o návrhu na uzn. k mat. č. 1242 „Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa 10. 5. 2001“) – uzn. č. 360/2014-MZ
o návrhu na uzn. k mat. č. 1565/2014 “Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 277/2014-MZ zo dňa 9. 10. 2014“) – uzn. č. 361/2014-MZ

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

4. Protest prokurátora Pd 227/14/4403-6 zo dňa 05. 11. 2014 proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2003 o celomestskej deratizácii v znení 
dodatku č. 1 mat. č. 1669/2014

Buranská – predkladám na prerokovanie Protest prokurátora Pd 227/14/4403-6 zo dňa 05. 11. 
2014 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2003 o celomestskej 
deratizácii. Navrhujeme tomuto protestu vyhovieť z nasledovného dôvodu: Predchádzajúca
právna úprava umožňovala a splnomocňovala samosprávy na to, aby si VZN upravili  
podmienky na ochranu zdravia pred šírením a vznikom prenosných chorôb. Posledná právna 
úprava túto možnosť už samosprávam odňala, nie je to teda možné, aby sme my vyhlasovali 
povinnosť deratizácie, prestali sme byť aj orgánom verejného zdravotníctva. Z toho dôvodu 
prešla táto kompetencia na orgány verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, preto dôvodu navrhujeme, aby táto VZN bola zrušená a aby sme teda vyhoveli 
protestu prokurátora.

primátor – na mestskej rade bola prítomná p. prokurátorka JUDr. Sailerová, dnes sa 
ospravedlnila.

Hlasovanie č. 10 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Protest 
prokurátora Pd 227/14/4403-6 zo dňa 05. 11. 2014 proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
Mesta Nitry č. 1/2003 o celomestskej deratizácii v znení dodatku č. 1 a
v y h o v u j e 
protestu prokurátora Pd 227/14/4403-6 zo dňa 05. 11. 2014 proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2003 o celomestskej deratizácii v znení dodatku č. 1 a
z r u š u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2003 o celomestskej deratizácii v znení 
dodatku č. 1) - uzn. č. 362/2014-MZ

prezentácia - 26
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 
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5. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 234/14/4403-6 zo dňa 18. 11. 2014 proti 
článku 19 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/1998 o udeľovaní 
ocenení mesta Nitry v znení dodatku č. 1 a č. 2 mat. č. 1671/2014

Buranská – predkladám na prerokovanie protest prokurátora č. Pd 234/14/4403-6 zo dňa                 
18. 11. 2014 proti článku 19 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry. Tento článok vo svojom znení upravoval kontrolné 
subjekty, ktoré boli oprávnené vykonávať kontrolu tohto VZN a medzi nimi boli aj poslanci 
MZ. Vzhľadom k tomu, že právomoci a kompetencie poslancov sú stanovené v § 25 zákona
o obecnom zriadení a kontrolná činnosť tam nie je, navrhujeme, aby sa protestu prokurátora 
vyhovelo aj v tomto bode.

Vančo – myslím si, že jednou z hlavných úloh poslancov MZ je aj kontrolná činnosť, aby sa
VZN alebo zákon v meste dodržiavali. 

Hlasovanie č 11 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Protest 
prokurátora č. Pd 234/14/4403-6 proti článku 19 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Nitry č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 a č. 2
v y h o v u j e 
protestu prokurátora č. Pd 234/14/4403-6 proti článku 19 Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Nitry č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 a č. 2 a zároveň
u k l a d á
vedúcej odboru kultúry povinnosť zosúladiť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 
1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení dodatku č. 1 a č. 2 s protestom prokurátora č. 
Pd 234/14/4403-6) - uzn. č. 363/2014-MZ

prezentácia – 26
za -25
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

primátor - účasť prokurátorky platí ako v predchádzajúcom bode.

6. Protest prokurátora Pd 229/14/4403-6 zo dňa 24. 11. 2014 proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2009 o organizovaní verejných 
telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí

mat. č. 1670/2014
primátor - na zasadnutí mestskej rady bola prítomná JUDr. Šulvová, z dnešného MZ sa 
ospravedlnila.

Buranská – táto VZN nie je v rozpore so zákonom a prokurátorka to ani nedeklarovala, že by 
bola v rozpore so zákonom. Protest bol podaný z toho dôvodu a navrhujeme zrušiť túto VZN, 
lebo bol prijatý nový zákon, ktorý veľmi podrobne upravuje podmienky organizovania 
verejného športového podujatia a všetky povinnosti a oprávnenia organizátorov podujatia, 
ďalej aké povinnosti vyplývajú organizátorovi voči obci. Z toho dôvodu navrhujeme vyhovieť 
protestu a zrušiť VZN, lebo ak by sme aj vytvorili novú VZN, v zmysle nového zákona by 
sme opäť narazili na problém, pretože by sme duplicitne upravovali to, čo je v zákone 
upravené. Myslíme, že je táto VZN nadbytočná a z toho dôvodu ju navrhujeme zrušiť. 
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Hlasovanie č. 12 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Protest 
prokurátora Pd 229/14/4403-6 zo dňa 24. 11. 2014 proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
Mesta Nitry č. 3/2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových 
podujatí a turistických podujatí 
v y h o v u j e 
protestu prokurátora Pd 229/14/4403-6 zo dňa 24. 11. 2014 proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, 
športových podujatí a turistických podujatí a
z r u š u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry 3/2009 o organizovaní verejných telovýchovných 
podujatí, športových podujatí a turistických podujatí) - uzn. č. 364/2014-MZ

prezentácia - 27
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 
   

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok  2015 mat. č. 1668/2014

Keselyová – zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení ukladá hlavnému kontrolórovi raz za 6 
mesiacov predložiť na MZ schváliť Plán kontrolnej činnosti. Uvedený materiál obsahuje plán
kontrol, subjekty a kontrolované obdobie. Štruktúra návrhu v I. polroku je nasledovná:
navrhujeme do plánu kontrolnej činnosti zaradiť jednu kontrolu na MsÚ v rozpočtovej 
kapitole odbor komunálnych činností a ŽP, kontrola výdavkov súvisiacich s nakladaním
s odpadmi, ďalej dve kontroly v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to 
ZŠ Nábrežie mládeže a ZŠ Krčméryho, jedna kontrola v súkromnej ZUŠ, jedna v súkromnej 
ZUŠ - Ateliér Medea na Piaristickej ulici, dve kontroly u neverejných poskytovateľov soc. 
služieb, a to terénna opatrovateľská služba, sedem kontrol v cirkevných školských 
zariadeniach a pätnásť kontrol kvality podávaných jedál v zariadeniach šk. stravovania 
v zmysle Smernice o kvalite podávaných jedál. Okrem toho ÚHK vykonáva aj inú kontrolnú 
činnosť, ktorá spočíva vo vybavovaní sťažností a petícií a ostatných uvedených v správe.

Rácová  - na základe podnetov od pracovníkov MŠ predkladám doplňujúci návrh prijať 
uznesenie v znení: „zaradiť do plánu kontrolnej činnosti kontrolu financovania materských 
škôl na území mesta Nitry, vrátane vyplácania pohyblivej zložky mzdy u zamestnancov 
týchto zariadení za posledné dva kalendárne roky 2013 a 2014“.

Hlasovanie č. 13 (o návrhu p. Rácovej)
prezentácia – 27
za – 25
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 14 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh plánu 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
s c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovnej 
schválenej zmeny:
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- zaradiť do plánu kontrolnej činnosti kontrolu financovania materských škôl na území 
mesta Nitry, vrátane vyplácania pohyblivej zložky mzdy u zamestnancov týchto zariadení
za posledné dva kalendárne roky 2013 a 2014) – uzn. č. 365/2014-MZ

prezentácia - 27
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

8. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014
mat. č. 1650/2014

prednosta  - je predložený návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014. 
V prílohovej časti položku rozširujeme o dve sumy, a to 33 600 €, príjem z predaja bytov
realizovaných spol. Službyt ako mestských bytov a o pol. 10 tis. €, ktorý je výťažok 
z nájomného v zmysle smernice o riešení nájomných vzťahov spol. Službyt. 
Výdavková časť kapitoly OKČP - nakoľko bola schválená konečná strata za výkony                    
vo verejnej doprave, túto položku znižujeme o 50 tis. € a preklasifikovávame ju na úhradu 
cyklického zvozu komunálneho odpadu tak, aby sme si znížili záväzky za posledný kvartál             
t. r. do roku 2015. Takisto usporiadúvame položku jarné a jesenné upratovanie a zberové
dvory, čo je len preklasifikovanie.
V kapitole odboru školstva, mládeže a športu ide len o úpravy rozpočtu jednotlivých položiek 
podľa reálneho čerpania buď podľa potreby a spotreby školstva, alebo ktoré sa nedali 
predvídať pri schvaľovaní rozpočtu alebo v priebehu roka pri vyplácaní dávok a pod.. V tejto 
kapitole riešime aj prvotne schválenú sumu 548 tis. € pre financovanie športovísk, ktoré 
prešlo zo SŠaRZ na Službyt. Vtedy nebolo možné prejudikovať, ktorá suma bude určená                  
na samotný výkon služieb a ktorá bude na spotrebu energií, teraz sa to deje podľa reálneho 
čerpania.
V kapitole odboru kultúry ide iba o preklasifikovanie položiek podľa reálneho použitia                    
na CVČ Domino a ZUŠ Rosinského.
V kapitole vnútornej správy ide o navýšenie položky pre interiérové vybavenie školského
úradu, ktoré je z dotačných prostriedkov. 
V kapitole oboru výstavby a inv. rozvoja ide len o úpravu položiek, ktoré súvisia s reálnym 
čerpaním prípadne dofinancovaním investičných akcií, zapája sa pol. 41 210 € na opravy byt. 
objektov, ktoré v zmysle zmluvy s mestom spravuje spol. Službyt a ktoré podľa rozpisu opráv
predložila spoločnosť a je potrebné ich zrealizovať, alebo už sú zrealizované a ide ešte 
o preklasifikovanie pol. 41 528 € z pol. bežných výdavkov na opravy šk. budov na kapitálové
výdavky, ktoré súvisia s rekonštrukčnými prácami na ZŠ Beethovenova a Na Hôrke. V tejto 
kapitole je ešte pol. 13 tis. € navýšenie na Materské centrum Orechov dvor, súvisí 
s realizáciou Komunitného centra a Materského centra získaných z grantových prostriedkov, 
ktoré nie je možné použiť na základné veci ako je pripojenie týchto objektov na energetické 
zdroje, tzn. je potrebné túto finančnú spoluúčasť riešiť z rozpočtu mesta.
V kapitole odboru majetku ide len o rozklasifikovanie položiek, ktoré súviseli s prevádzkou 
tržnice, ktoré nie sú rozpočtované presne, nakoľko nie je reálna potreba na reálne čerpanie 
známe pri schvaľovaní rozpočtu. Je známa položka všeobecných energií, ktoré sa teraz 
rozklasifikovávajú podľa reálneho čerpania. V kapitole Projekty pre regionálny rozvoj ide len 
o rozklasifikovanie povinnej spoluúčasti mesta, percentuálna spoluúčasť mesta na financovaní 
jednotlivých projektov do vízie, do ktorej sa mesto v priebehu roka zapojilo.
V kapitole odboru soc. služieb ide o úpravu rozpočtových položiek. Vznikla potreba 
dofinancovať pol. Transfer pre ziskové organizácie, ktoré súvisia so smernicou mesta 
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a súčasne o položku na stravovanie a poskytovanie soc. služby jedálne, čo súvisí                           
so zvyšovaním stravníkov, ktoré využívajú túto službu. 
V kapitole útvaru hlavného architekta ide o vytvorenie fin. prostriedkov pre ÚPN pre zónu 
Párovské lúky – čistopis, čo bolo schválené v MZ.
Súčasťou rozpočtových opatrení sú aj úpravy rozpočtu základných školských zariadení,                  
od 1. 9. sa zmenia počty žiakov jednotlivých ZŠ, kedy došlo aj k upravenému rozpočtu                 
pre jednotlivé  ZŠ a podľa toho je potrebné upraviť prenesené kompetencie, ktoré s tým 
súvisia na jednotlivé ZŠ.

Hollý – mestská rada dňa 16. 12. 2014 prerokovala Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte 
Mesta Nitry na rok 2014, odporúča MZ schváliť rozpočtové opatrenia podľa predloženého 
návrhu. 

Hlasovanie č. 15  (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. 366/2014-MZ

prezentácia - 28
za – 25
proti - 0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený.

9. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa    
zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2014 mat. č. 1664/2014

Škablová – navrhujeme nasledovné presuny: pol 223001 za predaj výrobkov tovarov a služieb 
predpokladáme zvýšený príjem v roku 2014 z dôvodu narastajúceho záujmu o poskytovanie 
hlavne soc. služby stravovanie, následne pol. 30 tis. € navrhujeme presunúť do výdavkov            
do pol. 633011 a nákup potravín v celkovom výdavku 364 080 €. 
Druhý návrh sa týka presunu z pol. 610 do pol. 642015, ktoré potrebujeme z dôvodu vykrytia 
nákladov na nemocenské dávky, keďže táto položka sa nedá dopredu rozpočtovať Z položky
632001 Energie navrhujeme zobrať sumu 10 tis. €, ktoré následne chceme rozpustiť do pol. 
633001 a 633006 Interiérové dovybavenie a nákup všeobecného materiálu na prevádzke 
Olympie. Uvedené návrhy nemajú dopad na celkovú výšku rozpočtovaných výdavkov 
zariadenia.

Kolenčíková – mestská rada prerokovala Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte 
príspevkovej organizácie Správa  zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2014
a odporúča ho MZ schváliť.

Hlasovanie č. 16  (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. 367/2014-MZ
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prezentácia - 20
za - 20
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

10. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2014 
mat. č. 1667/2014

Janček – v príjmovej časti navrhujeme navýšiť 120 tis. € do rozpočtu a zapojiť v súlade 
s Pravidlami mesta Nitry z voľných fin. prostriedkov, ktoré máme z podnikateľskej činnosti 
a tieto peniaze vo výdavkovej časti použiť na vykrytie položky 632002 vodné, stočné, kde 
nám zo zákona vyplýva povinnosť platiť za zrážkovú vodu, kde potrebujeme tieto financie. 
Ďalej 20 tis. € vo výdavkovej časti použiť na údržbu budov, objektov a ich časti, kde bola 
k dnešnému dňu zrealizovaná oprava strechy na objekte krematória a našich dielní                          
na Cintoríne Cyrila a Metoda, ktorá bola v havarijnom stave a zatekala. V rámci  výdavkov 
navrhujeme presun z položiek 621000 poistenie do VšZP a 625002 na starobné poistenie, kde 
šetríme peniaze a tieto použiť v pol. 633006 všeobecný materiál, je to v celkovej výške                 
12 100 €. Všetky tieto úpravy rozpočtu nezasahujú transfer, ten zostáva nezmenený, ako bol 
schválený na začiatku roka.

Hollý – mestská rada na svojom zasadnutí 16. 12. 2014 prerokovala návrh a odporúča MZ 
schváliť rozpočtové opatrenia na rok 2014.

Hlasovanie č. 17 (o návrhu na uzn.: Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre prerokovalo Návrh               
na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2014  
s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2014)- uzn. č. 368/2014-MZ

prezentácia – 26
za – 25
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

11. Návrh na doplňujúcu voľbu členov Mestskej rady v Nitre mat. č. 1673/2014

primátor – na základe toho, že na minulom Ustanovujúcom zasadnutí neboli zvolení                    
do mestskej rady kandidáti za NEKA a NOVA p. Štefek a p. Oremus, predkladám návrh             
na voľbu členov mestskej rady podľa návrhu tohto klubu na p. Štefana Štefeka a p. Petra 
Oremusa. Obaja majú záujem pracovať v mestskej rade.  Na tomto zasadnutí sa môže voliť aj 
verejným hlasovaním.

Kolenčíková  - dávam procedurálny návrh, aby sme hlasovali verejne.

Hlasovanie č. 18 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na doplňujúcu voľbu členov Mestskej rady v Nitre
v o l í  
do funkcie člena Mestskej rady v Nitre
p. Štefana Štefeka
p. Petra Oremusa) - uzn. č. 369/2014-MZ
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prezentácia – 28
za – 11
proti - 2
zdržali sa - 15
Návrh nebol schválený.

primátor - predseda klubu NEKA chce predložiť nové návrhy za členov mestskej rady?

Štefek – nakoľko náš poslanecký klub jednomyseľne schválil tieto dve nominácie, pôjdeme 
s týmto do ďalšieho MZ.

Kolenčíková – na spoločnom klube sme hovorili o tejto voľbe a hovorili sme o tom, keby si 
nezávislí poslanci dali nový návrh na nových členov. My máme vôľu, aj na Ustanovujúcom 
MZ sme dávali návrh, aby mali svojich zástupcov. 

12. Návrh na zrušenie Mestskej mediálnej rady v Nitre a návrh na zrušenie 
Redakčnej  rady mesta Nitry mat. č. 1674/2014

primátor – na Ustanovujúcom zasadnutí bolo schválené uznesenie o zrušení Mestskej 
mediálnej rady dňom nadobudnutia účinnosti uznesenia s tým, že bolo uložené uznesenie 
pripraviť návrh na zrušenie mestskej mediálnej rady s tým, že som ho rozšíril aj na zrušenie  
Redakčnej rady dňom nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia s tým, že v Štatúte Redakčnej 
rady mesta Nitra sa článok 2 odvoláva na spoluprácu Mestskej mediálnej rady, čl. 2, bod 3, 
písm. d). Redakčná rada pôsobí v spolupráci a v súčinnosti s Mediálnou radou Mesta Nitry 
a koná v intenciách jej usmernení, odporúčaní a uznesení. 
Ďalej čl. 4, bod 8 Redakčná rada 1x za mesiac informuje primátora mesta a Mestskú mediálnu 
radu mesta Nitry. Je tam určitá väzba medzi mediálnou a redakčnou radou, z tohto dôvodu 
som navrhol, aby sme uznesením zrušili aj redakčnú radu a možno pripraviť nový systém 
mediálnej práce či už cez redakčnú radu alebo iný orgán tak, aby mohla byť mediálna politika 
mesta pokrytá. Predpokladám, že do mesiaca by sme pripravili nový návrh pre MZ. Toto je 
návrh, ktorý je pretavený do uznesenia. 

Kolenčíková – mestská rada prijala uznesenie zrušiť Mestskú mediálnu radu.
Dávam pozmeňovací návrh v znení: MZ prerokovala návrh na zrušenie Mestskej mediálnej 
rady a návrh na zrušenie Redakčnej rady mesta Nitry a zrušuje I. Mestskú mediálnu radu 
dňom účinnosti uznesenia, čiže vypustiť bod II. Redakčnú radu mesta Nitry dňom 
nadobudnutia účinnosti uznesenia.

Rácová – ak je skutočne veľmi úzka väzba medzi obidvomi radami, je úplne logické, že 
nemôžeme jednu zrušiť a druhú ponechať. Súhlasím s tým, aby si k tomu sadla pracovná 
komisia, ktorá pripraví rozumný návrh. Redakčná rada pracovala v zložení dvaja poslanci 
a traja odborníci, ale za posledné obdobie sa to zmenilo. Je treba upraviť aj zloženie 
Redakčnej rady v súlade so zastúpením politických strán a NEKA, pretože o miesto 
v Redakčnej rade majú záujem poslanci NEKA a Sieť. Predkladám pozmeňovací návrh: MZ 
ukladá prednostovi úradu pripraviť nový Štatút Redakčnej rady na MZ vo februári 2015. 

Burda – bol som predsedom Mestskej mediálnej rady, schádzali sme sa a prijímali uznesenia, 
ale vplyv na redakčnú radu nebol veľký. Ukázalo sa, že mediálna rada je čisto formálny 
orgán, ktorý nemá vplyv na mediálnu politiku mesta. Všetci sa často vyjadrovali, že by ju 
bolo dobré zrušiť. Pochopil som, že nemá zmysel byť v mediálnej rade, preto som odišiel. 
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Neskôr sa mediálna rada schádzala málo, až sa prestala schádzať. Realita ukázala, že 
mediálna rada bola nadbytočný a nefunkčný orgán. Je pravda, že je v Štatúte väzba, ale nie je 
problém upraviť Štatút. Som za to, aby Redakčná rada pracovala, nič nebráni tomu, aby sa 
MZ dohodlo na zvýšení počtu členov rady, rokujme o rozšírení počtu členov Redakčnej rady 
a nerušme ju.

Hlasovanie č. 19 (o doplňujúcom návrhu p. Kolenčíkovej: vypustiť bod II. Redakčnú radu
mesta Nitry dňom nadobudnutia účinnosti uznesenia)
prezentácia- 27
za – 18
proti - 9
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 20 (o pozmeň. návrhu p. Rácovej k mat. č. 1674/2014: „MZ ukladá prednostovi 
úradu pripraviť nový Štatút Redakčnej rady na MZ vo februári 2015“)
prezentácia - 27
za - 9
proti - 1
zdržali sa - 17
Návrh nebol schválený.

Hlasovanie č. 21 (o návrhu na uzn. ako celku aj so zmenou: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
prerokovalo Návrh na zrušenie Mestskej mediálnej rady v Nitre a návrh na zrušenie 
Redakčnej rady mesta Nitry
z r u š u j e
Mestskú mediálnu radu dňom nadobudnutia účinnosti uznesenia) – uzn. č. 370/2014-MZ

prezentácia – 27
za - 17
proti - 8
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

13. Návrh na voľbu členov Redakčnej rady Mesta Nitry mat. č. 1677/2014  

Nemky – na základe toho, že členstvo v Redakčnej rade zaniká aj uplynutím funkčného
obdobia poslanca, ktorý je členom Redakčnej rady a nakoľko p. Kolenčíková pôsobila ako 
členka aj v minulom volebnom období, predkladám návrh na jej voľbu. Pán posl. Kretter má 
dlhoročné skúsenosti, preto predkladám návrh aj na jeho voľbu a dopĺňam návrh nasledovne: 
MZ ukladá p. Renáte Kolenčíkovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva v Nitre pripraviť 
návrh na zmenu Štatútu Redakčnej rady Mesta Nitry
odporúča primátorovi mesta Nitry menovať troch členov z radov zamestnancov mesta 
a odborníkov z mediálnej oblasti                            T: najbližšia MR a najbližšie MZ

Rácová – aj ďalšie dva poslanecké kluby majú záujem mať svojho zástupcu v redakčnej rade, 
a keďže je tu vôľa rešpektovať toto želanie, dávam návrh na uznesenie, ktorým by sme 
schválili zmenu Štatútu tak, že by bol počet členov 7, aby tam boli 4 poslanci z každého klubu 
a 3 odborníci. Po mojom vystúpení predsedovia klubov navrhnú zástupcov za tieto dva kluby.
Bol by to správny krok, aby redakčná rada fungovala.. 
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Vančo – my sme neodmietli návrh, ale mali sme pripravený iný návrh. Rozprávajme sa 
o stratégii v mediálnej politike, ale tento návrh, kde by boli 4 poslanci a 3 ľudia z MsÚ práve 
bude politizovať Redakčnú radu. Hovorme o tom, či by to nemali byť len profesionálni
žurnalisti. Ale pripravme spoločne takýto návrh zmeny Štatútu. 

Greššo – za náš poslanecký klub si dovoľujeme nominovať do Redakčnej rady p. Tekeliovú. 

primátor – zatiaľ tento návrh nemôžem prijať, pokiaľ nebude schválené rozšírenie Redakčnej 
rady. 

Štefek – pokiaľ by prešiel návrh na rozšírenie Redakčnej rady, navrhujem za náš poslanecký
klub zvoliť p. Martu Rácovú. 

Hlasovanie č. 22 (o návrhu p. Nemkyho: MZ ukladá p. Renáte Kolenčíkovej, poslankyni 
Mestského zastupiteľstva v Nitre pripraviť návrh na zmenu Štatútu Redakčnej rady Mesta 
Nitry
odporúča primátorovi mesta Nitry menovať troch členov z radov zamestnancov mesta 
a odborníkov z mediálnej oblasti                                               T: MR, MZ)
prezentácia- 28
za - 18
proti - 7
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 23 (o návrhu p. Rácovej: MZ schvaľuje zmenu Štatútu Redakčnej rady Mesta 
Nitry takto: počet členov 7, z toho 4 poslanci a 3 odborníci)
prezentácia – 28
za - 10
proti - 0
zdržali sa - 18
Návrh nebol schválený.

Hlasovanie č. 24 (o návrhu ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh             
na voľbu členov Redakčnej rady Mesta Nitry
v o l í
p. Antona Krettera
p. Renátu Kolenčíkovú
do funkcie člena Redakčnej rady Mesta Nitry s účinnosťou dňom zvolenia
u k l a d á
p. Renáte Kolenčíkovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva v Nitre pripraviť návrh                      
na zmenu Štatútu Redakčnej rady Mesta Nitry
odporúča primátorovi mesta Nitry menovať troch členov z radov zamestnancov mesta 
a odborníkov z mediálnej oblasti                      T: MR, MZ) - uzn. č. 371/2014-MZ

prezentácia – 27
za – 18
proti - 7
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.
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14. Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. a návrh na schválenie 
zástupcu Mesta Nitry na funkciu konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.

mat. č. 1678/2014
Nemky – predkladám návrh na odvolanie konateľa spol. Službyt Nitra, s. r. o. a návrh                   
na schválenie zástupcu Mesta Nitry na konateľa. spol. Nitra, s.r.o..
Mestská rada v Nitre prerokovala Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti Službyt Nitra,            
s. r. o. a návrh na schválenie zástupcu Mesta Nitry na funkciu konateľa spoločnosti Službyt 
Nitra, s. r. o.
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
1. odvolať p. Štefana Štefeka z funkcie konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.
2. schváliť p. Renátu Kolenčíkovú ako zástupkyňu mesta Nitry na funkciu konateľa 

spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.

Zároveň predkladám doplňujúci návrh na schválenie zástupcu mesta na funkciu konateľa
spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.:
Meno a priezvisko: p. Renáta Kolenčíková
Bydlisko: Nitra, Hornozoborská 101
Povolanie a zamestnávateľ: krajská tajomníčka, zamestnávateľ SMER-SD. 

Štefek – je predložený personálny návrh na schválenie zástupcu z radov poslancov                        
do funkcie konateľa Službyt Nitra, s. r. o. v rozpore so Štatútom mesta a rokujeme o tomto
materiáli. Osem rokov som vykonával túto funkciu a vždy som sa správal čestne, principiálne,
zásadne a vždy som zastupoval záujmy mesta, mnohokrát som sa dostal aj do stretu s vedením 
spoločnosti, lebo som hájil záujmy mesta. 
Pri našich stretnutiach VMČ na ZŠ Topoľova mi podnikateľ, ktorý pôsobí v LIPE vyčítal ako 
konateľovi, že vychádzajú určité rozhodnutia z VMČ, nájomcov zariadenia, ktoré spravuje 
Službyt, schvaľuje komisia a nadobudol vedomie, že je stanovisko VMČ, a potom ho 
predseda mení. Dal som si predložiť za posledný rok nájomcov v LIPE a môžem konštatovať, 
že naše uznesenia, ktoré majú odporúčajúci charakter sú korektné a korešpondujú s tým,              
na čom sme sa vo VMČ uzniesli. Na druhej strane môžem potvrdiť, že nie všetky žiadosti 
prichádzajú na VMČ, pretože Službyt nám dáva na vedomie to, čo sa týka zmeny nájomcu. 
Dotyčnému pánovi sa jeden mladý podnikateľ pochválil, že v LIPE pôsobí bez zmluvy a je 
tam na skúšku. Nikdy som s touto spoločnosťou nepodpísal zmluvu. Podnikateľ, ktorý tam 
pôsobil niekoľko mesiacov bez zmluvy, a potom odišiel je zastup. konateľ fi MIVIX a pôsobil 
tam p. Michal Červený a Mgr. Viliam Kolenčík. Nastal stav, aby sme takúto nomináciu 
odmietli, aby sme za konateľa Službytu navrhli osobu morálne bezúhonnú. 
Pán primátor postúpim Vám materiály, ktoré mi dotyčný odovzdal, je tam aj materiál                        
zo Službytu, zápisnica z komisie MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 
činnosť, ktorá 6. 3. schválila tejto firme prenájom. Žiadam Vás, aby ste to preverili cez hl. 
kontrolóra. 

primátor – tie doklady a fotografie som povinný odstúpiť a dáme informáciu MZ aká je 
pravda. Urobíme všetky kroky, aby sme aj na komisii majetku a v Službyte prijali opatrenia. 

Hlasovanie č 25 (MZ schvaľuje p. Renátu Kolenčíkovú ako zástupkyňu mesta Nitry                   
na funkciu konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.)
prezentácia - 28

za – 18
proti - 6
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zdržali sa - 4
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 26 (o návrhu na uzn ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. a návrh na schválenie zástupcu 
Mesta Nitry na funkciu konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.
1. o d v o l á v a
p. Štefana Štefeka  z funkcie konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.
2. s c h v a ľ u j e
p. Renátu Kolenčíkovú ako zástupkyňu mesta Nitry na funkciu konateľa spoločnosti Službyt 
Nitra, s. r. o.) 

prezenetácia - 28
za - 18
proti - 5
zdržali sa - 4
Návrh bol schválený. 

Pozn.: Primátor mesta Nitry pozastavil výkon uznesenia č. 372/2014-MZ                             
zo dňa 18. 12. 2014.

15. Návrh na voľbu predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                           
na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora 
mesta a hlavného kontrolóra a návrh na doplnenie člena stálych komisií Mestského 
zastupiteľstva v Nitre                           mat. č. 1675/2014

primátor – na Ustanovujúcom zasadnutí MZ bol predložený materiál na zriadenie komisie 
MZ. Nakoľko p. Oremus nebol zvolený za člena komisie pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť, a tiež p. Šmehilová do komisie MZ pre soc. veci, bytové otázky 
a zdravotníctvo, opätovne navrhujem zvoliť vyššie uvedených kandidátov do príslušných
stálych komisií ako je uvedené v návrhu. Návrh je predložený v súlade s uznesením prijatým 
dňa 8. 12. 2014, v ktorom mi MZ odporučilo predložiť na najbližšie zasadnutie MR návrh              
na zaradenie vyššie uvedených kandidátov do stálej komisie MZ. V súlade s § 14 ods. 2 
Štatútu mesta, počet poslancov určuje tak, aby každý poslanec, ktorý nie je členom mestskej 
rady bol členom aspoň jednej komisie. Menovaní majú všetky predpoklady a skúsenosti 
vykonávať funkciu v daných komisiách. Zároveň by sme mali zvoliť predsedu Komisie 
Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra. Návrh nemám, mali by sa navrhnúť tí, 
čo tam boli zvolení, alebo jednotlivé poslanecké kluby. 

Kolenčíková – dávam pozmeňovací návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh na voľbu predsedu Komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre 
1. zvoliť

- do funkcie člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové 
otázky a zdravotníctvo  p. Daniela Hechta,

- do funkcie člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné 
prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný poriadok p. Annu Šmehilovú,
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- do funkcie predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti 
proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra 
p. Miloša Dovičoviča,

      do funkcie člena p. Milana Burdu,

- do funkcie člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov p. Petra Oremusa

2. odvolať

- z funkcie člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov p. Janku Buršákovú, p. Petra Košťála

a to s účinnosťou dňom zvolenia a odvolania.

Štefek – opätovne sme predložili návrh do komisie pre financovanie a soc. veci a bytové
otázky kvalifikované osoby. Pán Oremus má vzdelanie v tomto odbore a rovnako                            
p. Šmehilová má vzdelanie v odbore v soc. oblasti s tým, že je zriadených 6 stálych komisií,             
jedna sa nemusí zísť ani za 4 roky a ďalšia na kontrolu ktorých navrhujete našich dvoch 
odvolať na výkon poslancov. Keď máme 6 stálych komisií, ktoré sa každý mesiac schádzajú a 
l sa nezíde ani raz za 4 roky, navrhujem aby komisia finančná bola rozšírená z 5 členov na 6 
z radov poslancov, aby každý poslanec mohol pracovať v riadnej komisii a navrhujem 
nepárny počet, navrhujem rozšíriť z radov odborníkov zo 4 na 5. Táto komisia je veľmi 
dôležitá a zaslúžila by si, aby počet členov bol rozšírený, lebo mnohé rozhodnutia končia                 
na tejto komisii, má rozhodovacie právomoci. 

Hlasovanie č. 27  (o návrhu p. Kolenčíkovej)
prezentácia – 27
za - 18
proti - 9
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 28 (o pozmeňovacom návrhu p. Štefeka: MZ a) schvaľuje zmenu počtu členov 
komisie MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť – z radov poslancov 
z päť na šesť a z radov odborníkov zo štyroch na päť, b) volí....)
prezentácia – 28
za - 10
proti - 3
zdržali sa - 15
Návrh nebol schválený.

Hlasovanie č. 29 (o návrhu na uzn ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh  na voľbu predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti 
proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra 
a návrh na doplnenie člena stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre
v o l í

- do funkcie člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové 
otázky a zdravotníctvo p. Daniela Hechta,

- do funkcie člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné 
prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný poriadok p. Annu Šmehilovú,



18

- do funkcie predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti      
proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra

      p. Miloša Dovičoviča,
- do funkcie člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti 

činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra
      p. Milana Burdu

- do funkcie člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov p. Petra Oremusa

o d v o l á v a
- z funkcie člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov p. Janku Buršákovú, p. Petra Košťála,

a to s účinnosťou dňom zvolenia a odvolania) – uzn. č. 373/2014-MZ

prezentácia – 27
za – 18
proti - 8
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

Pozn.: Primátor mesta Nitry pozastavil výkon uznesenia č. 373/2014-MZ                             
zo dňa 18. 12. 2014. 

16. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských  
častiach       mat. č. 1676/2014

primátor – materiál vzišiel z diskusie na Ustanovujúcom zasadnutí MZ a bol spracovaný               
na základe návrhu p. Krettera. 

Kretter – som prekvapený, že prebehli voľby predsedov a podpredsedov a že vo VMČ 
Klokočina došlo aj k voľbe podpredsedov, čo je v rozpore s tým, čo sme diskutovali. Platí to, 
ale bol som presvedčovaní tými, ktorí boli zvolení za podpredsedov. Vo VMČ Chrenová –
Janíkovce voľba prebehla korektne, predsedom sa stal p. Štefek, u podpredsedov odznelo to, 
že budú volení až po schválení tohto materiálu. Som prekvapený, že predsedníčka                           
na Klokočine p. Rácová sa tvrdo držala zákona a aj keď sme sa tu všeobecne dohodli, pustila 
voľbu ďalších dvoch podpredsedov. 

Hollý – treba rešpektovať voľbu, voľba prebehla legitímne vo VMČ, ja som dostal ako 
podpredseda 1 hlas, p. Dovičovič 2, ani jeden z nás sme za seba nehlasovali. Mňa zvolili 
občania na sídlisku, že som František Hollý a nie, že som poslanec MZ. Kandidoval som              
za občanov a nejde mi o stoličku.

Rácová  - teší ma, že p. Kretter konštatoval, že všetko prebehlo v súlade so zákonom, bolo nás 
8 prítomných. My zákon rešpektujeme a dodržali sme ho. Čo sa týka podpredsedov, bola to 
všeobecná vôľa, pýtala som sa či budeme voliť podpredsedov alebo to odložíme a bola to 
všeobecná zhoda, že budeme voliť aj podpredsedov. Som rada, že za podpredsedov boli 
zvolení ľudia, ktorí zvolení boli a že je tam aj p. Hollý. Nemali by sa konštatovať veci 
v úvodzovkách, ak sú v poriadku.
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Hlasovanie č. 30 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 3  k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 3 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach podľa 
predloženého návrhu) – uzn. č. 374/2014-MZ

prezentácia - 26
za – 16
proti - 2
zdržali sa - 7
Návrh bol schválený. 

17. Interpelácie

Interpelácie neboli vznesené žiadne.

18. Diskusia

Vančo - 12 rokov tu pôsobím pre občanov a na mestskej rade som diskutoval o problémoch, 
ktoré ma trápia ako poslanca. Je december a po uliciach máme listy, a preto som na mestskej 
rade žiadal a mestská rada prijala uznesenie, že do mestskej rady si dáme predložiť 
a zverejníme, kto to má na starosti, koľko za dočisťovanie ulíc platíme, aké sú harmonogramy 
práce a verím, že mesto bude vyzerať inak. Hovoril som o čistote v meste, treba efektívne a
účelne využívať zametacie autá a možno využiť aj prácu aktivačných pracovníkov. Ďalej som 

hovoril aj z podnetov obyvateľov, že verejné osvetlenie nesvieti na viacerých miestach. 
Oprava niekedy trvá dlhšie, mali by sme dať vykonať audit, zistiť koľko máme typov VO, aké 
časté poruchy, kde nesvietia, koľko to stojí a ak s tým nebudeme spokojní, budeme hovoriť 
o tom, či ten správca, ktorý to má v správe je ten správny. Dlhodobo hovorím o čistote                
29 nových autobusových zastávok, ktoré sa neudržujú. Mali sme ich v meste už predtým, 
spravovala ich istá spoločnosť, každý týždeň ich čistila a môžem povedať o autobusových 
zastávkach na hranici Štefánikovej a Mlynskej, že odkedy bola inštalovaná, neboli čistené 
sklá. Dávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre ukladá riaditeľovi prísp. 
organizácie Mestské služby vyčleniť pracovníka na údržbu a čistenie autobusových zastávok 
v správe Mesta Nitry. T: január 2015
Prihováram sa za to, aby sme obradnú sálu v mestskom krematóriu skultúrnili aj zvnútra, sú 
tam staré stoličky, je tam zima, aby sa tam skultúrnili podmienky.

p. Janček – musím reagovať na podnet p. Vanča, čo sa týka čistenia mesta a autobusových 
zastávok. Po porade u p. primátora som si dal vyčísliť množstvo odpadu a lístia, ktoré sme            
za prvých l5 dní zozbierali a odovzdali do kompostárne, je to 48 ton tohto odpadu. Nemám 
vyčíslené mesiace október – november, kedy sa začalo zbierať lístie. Písomne mu to 
predložíme a bude vidieť, že MS robia maximum čo sa dá, aby bolo čo najskôr odstránené. 
Mesto je podľa môjho názoru v dobrom stave. Čo sa týka autobusových prístreškov, tie, ktoré 
realizovali fi AWK, Mestské služby nemajú v správe čistenie, čistíme len sklá mimo firmy
AWK. Konkrétna zastávka na Štefánikovej a Mlynskej sklá nemá..

Hollý – keď budeme na žiadosť občanov dávať podnety a návrhy na vytvorenie nových 
chodníkov na Klokočine, Starom meste či Chrenová, dáme ich urobiť, ale sú tam aj stromy,  
v nočných hodinách je tam tma a ľudia to kritizujú, že sa tadiaľ nedá bezpečne prechádzať. 
Ak tam občania chodník chcú, treba tam zriadiť aj osvetlenie, aby sme občanom vyhoveli.  
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Finančné prostriedky v rozpočte nám nebudú zrejme na všetko postačovať, sú tam aj podnety 
na solárne osvetlenie, mali by sme sa do budúcna zamyslieť, aby sme rátali aj s osvetlením. 

Vančo – ráno nám boli rozdané nové emailové adresy pre poslancov. Chcem sa spýtať, či má 
mesto dosah na firmu Sifo, či je to mestská linka, externá, keď tam bude prebiehať 
korešpondencia poslancov.

prednosta - je to prevádzkar webových stránok všetkých domén, ktoré sa dajú vytvoriť. Je 
vlastníkom domény, u neho si zabezpečujeme prevádzku domény pod ktorou bude fungovať 
aj mailová komunikácia zriadená pre poslancov.

Greššo – na mestskej rade som spomenul podnet na MsP ohľadom parkovania                           
vo vnútroblokoch  Vikárska 1 – 15, kedy počas podujatí v PKO vodiči porušujú zákaz vjazdu 
do vnútrobloku a občania majú problém so zaparkovaním svojich áut. Značka je osadená, 
viditeľná. 

primátor – náčelník MsP pripraví stanovisko. 

primátor – navrhujem v rámci tohto bodu prerokovať Návrh na udelenie odmeny hlavného 
kontrolóra Mesta Nitry za rok 2014 a navrhujem schváliť odmenu Ing. Darine Keselyovej,
hlavnej kontrolórke mesta Nitry za rok 2014 vo výške 1000,- €

Hlasovanie č. 31 (o návrhu na udelenie odmeny hlavného kontrolóra Mesta Nitry za rok 2014:
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na udelenie odmeny hlavného kontrolóra 
Mesta Nitry za rok 2014
s c h v a ľ u j e
odmenu Ing. Darine Keselyovej, hlavnej kontrolórke mesta Nitry za rok 2014 vo výške     
1000,- €) - uzn. č. 376/2014-MZ

prezentácia - 27
za - 26 
proti – 0
zdržal sa – 1
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 32 (o návrhu p. Vanča: Mestské zastupiteľstvo v Nitre ukladá riaditeľovi prísp. 
organizácie MsS vyčleniť pracovníka na údržbu a čistenie autobusových zastávok v správe 
Mesta Nitry                           T: január 2015)
prezentácia – 27
za – 27
proti – 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený.

19. Návrh na uznesenie

Gavalovič – návrhová komisia priebežne sledovala celý program 2. zasadnutia MZ 
a konštatuje, že ku všetkým bodom schváleného programu dnešného zasadnutia boli prijaté 
uznesenia.
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20. Záver

Na záver p. primátor zaželal všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, skonštatoval, že 
program zasadnutia bol vyčerpaný a vyhlásil 2. zasadnutie (riadneho) Mestského 
zastupiteľstva v Nitre za skončené. 

Nitra, 29. 12. 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 :

Peter Košťál, v. r. 
a

Lívia Šumichrastová, v. r. 




