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Z á p i s n i c a
zo 7. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre

Dátum a miesto konania:   Nitra, 30. 4. 2015
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnená:                   p. Anna 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  345/2012-MZ zo dňa 13.    
12. 2012 mat. č. 731/2015

           Kontrola  plnenia uznesenia   Mestského  zastupiteľstva  v Nitre č. 54/2013-MZ zo dňa 
14. 3. 2013 mat. č. 847/2013

            Kontrola  plnenia uznesenia   Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  č. 8/2015-MZ zo dňa  
05. 02. 2015 v bode 1) mat. č. 26/2015

            Kontrola  plnenia uznesenia   Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  č. 8/2015-MZ zo dňa  
05. 02. 2015 v bode 2) mat. č. 26/2015

      
            Kontrola  plnenia uznesenia   Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  č. 16/2015-MZ zo dňa 

05. 02. 2015 v bode 1), 2) mat. č. 45/2015

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta –
kapitola Odboru komunálnych činností a životného prostredia 05.1 Nakladanie s odpadmi, 
položka 637004 Všeobecné služby mat. č. 130/2015

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole, Nábrežie mládeže 5, 
Nitra mat. č. 142/2015

6. Informatívna správa NTS, a. s. – Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania    
Nitra – Klokočina a Diely mat. č. 149/2015

7. Informatívna správa o možnosti zapojenia Mesta Nitry do medzinárodného projektu 
INTERREG EUROPE mat. č. 151/2015

8. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení        
sociálnych služieb v Nitre na rok 2015 mat. č. 146/2015



2

9. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2015
mat. č. 133/2015

10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014           
o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry mat. č. 37/2015

11. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2014     
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi mat. č. 109/2015

12. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2014-MZ zo dňa    
20. 11. 2014 (Diskusia) mat. č. 154/2015

13. Návrh na opätovné zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd    Nitra 
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 143/2015

14. Návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2015/2016 

mat. č. 111/2015

15. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015 pre cieľové oblasti:    
      a) sociálna oblasť
      b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom  

mat. č. 103/2015

16. Návrh na pridelenie voľného bytu č. 16/3. posch. na Rýnskej ul. č. 15 vyčleneného                 
pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia, s. r. o. v zmysle uznesenia MZ 
v Nitre č. 80/2012-MZ, a to: p. Gabrielovi Kazánovi - zamestnancovi spoločnosti 
FOXCONN Slovakia, s. r. o. mat. č. 141/2015

17. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2014-MZ zo dňa              
13. 02. 2014 a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2013-MZ          
zo dňa 27. 06. 2013 (prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201) 

mat. č. 150/2015

18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemkov 
pri OD Tesco) mat. č. 137/2015

19. Návrh na odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 
Službyt Nitra, s. r. o. („Fit park Topoľová“ Nitra, parc. č. 921/34, kat. územie Chrenová)

mat. č. 134/2015

20. Návrh na odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 
Službyt Nitra, s. r. o. („Židovská Synagóga“ Nitra, súp. č. 1391, parc. č. 1389,                    
kat. územie Nitra) mat. č. 135/2015

21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemku registra „C“ KN, parc. č. 891/1, kat. úz. Nitra) mat. č. 136/2015

22. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 61/2015-MZ zo dňa             
05. 02. 2015 (PROXENTA Private Equity, s. r. o.) mat. č. 144/2015
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23. Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nitry, parc. č. 
168/1, parc. č. 173/4, k. ú. Nitra v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. 

mat. č. 145/2015

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti                   
z pozemku registra „C“ KN parc. č. 395, kat. úz. Horné Krškany)  mat. č. 139/2015

25. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku 
„C“ KN parc. č. 7261/209 a parc. č. 7261/210, k. ú. Nitra)  mat. č. 147/2015

26. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ 
KN parc. č. 230/1, 230/2 a 230/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 138/2015

27. Interpelácie

28. Diskusia

29. Návrh na uznesenie

30. 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 28   poslancov, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Neskorší príchod avizoval p. Hasilla a p.Hecht.

2. Voľba pracovných komisií

predseda návrhovej komisie:   p.  Milan Burda 
členovia  návrhovej komisie:   p.  Lívia Šumichrastová
                                                 p.  Klačko 

p.  Miloš Dovičovič
p. Dominika Tekeliová

Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie)
prezentácia – 25
za – 25
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. Františka Hollého.

Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 7. zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. František Hollý)
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prezentácia – 27
za – 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Dodatočne Vám boli doručené nasledovné materiály:   
- mat. č. 165/2015 „Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku výborov v mestských 

častiach v Nitre“,
- mat. č. 163/2015 „Návrh na realizáciu projektu rekonštrukcie a modernizácie futbalového 

štadióna v Nitre (Jesenského ul.)“
a

- mat. č. 164/2015 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre                 č. 
13/2015-MZ zo dňa 5. 2. 2015 (Návrh na prijatie úveru na financovanie „Energetickej 
efektívnosti v municipálnych budovách“ v roku 2015)“,
ktoré navrhujem v prečítanom poradí zaradiť za pôvodný bod 11, ako nové body 12, 13, 14.

Uvedené materiály neboli predmetom rokovania mestskej rady, preto na ich zaradenie je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

Ďalšie materiály, ktoré neboli prerokované v mestskej rade sú materiály uvedené 
v programe pod poradovými číslami:

- por. č. 6  „Informatívna správa NTS, a. s. – Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave 
vykurovania Nitra – Klokočina a Diely“, mat. č. 149/2015,

- por. č. 12 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2014.-MZ    
zo dňa 20. 11. 2014 (Diskusia)“, mat. č. 154/2015,

- por. č. 17 „Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2014-MZ       
zo dňa 13. 02. 2014 a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2013-MZ zo 
dňa 27. 06. 2013 (prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201)“, 
mat. č. 150/2015

a materiály týkajúce sa zámeru nakladania, ktoré sú v programe uvedené pod pôvodnými por. 
č. 25 a por. č. 26.

Ide o nasledovné zámery:
- Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ 

KN parc. č. 7261/209 a parc. č. 7261/210, k. ú. Nitra), mat. č. 147/2015,
- Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ KN 

parc. č. 230/1, 230/2 a 230/3, k. ú. Chrenová), mat. č. 138/2015

Ďalší materiál, ktorý ste dodatočne obdržali tri dni pred zasadnutím je mat. č. 133/2015  
„Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2015“. Pôvodný 
materiál Vám bol doručený na CD nosiči spolu s ostatnými materiálmi, avšak v dôsledku 
zmien uvedených v materiáli bude pri prerokovaní tohto bodu programu predmetom 
rokovania písomný materiál.

Ďalej navrhujem vypustiť z programu dnešného rokovania mat. č. 151/2015
„Informatívna správa o možnosti zapojenia Mesta Nitry do medzinárodného projektu 
INTERREG EUROPE“, ktorý je v programe pozvánky uvedený pod por. č. 7, a to z dôvodu 
jeho neaktuálnosti, z dôvodu, že ten, kto nás o to požiadal, nepodal tento projekt.
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Hlasovanie č. 3 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 165/2015 „Návrh Dodatku č. 1 
k Rokovaciemu poriadku výborov v mestských častiach v Nitre“)
prezentácia - 24
za - 21
proti - 1
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č.4 (o návrhu zaradiť do programu mat. č.  163/2015 „Návrh na realizáciu 
projektu rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna v Nitre (Jesenského ul.)“)
prezentácia – 26
za – 24
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 5 (o návrhu zaradiť do programu mat. č.  164/2015 „Návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 13/2015-MZ zo dňa 5. 2. 2015 (Návrh na prijatie úveru na 
financovanie „Energetickej efektívnosti v municipálnych budovách“ v roku 2015)“)
prezentácia – 26
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 6 (o návrhu zaradiť do programu mat. č.  149/2015 „Informatívna správa NTS, 
a. s. – Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely“)
prezentácia – 26
za - 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 7 (o návrhu zaradiť do programu mat. č.  154/2015 „Návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2014.-MZ  zo dňa 20. 11. 2014 (Diskusia)“)
prezentácia - 25
za – 24
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 8(o návrhu zaradiť do programu mat. č.  150/2015 „Návrh na zrušenie 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2014-MZ zo dňa 13. 02. 2014 a zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2013-MZ zo dňa 27. 06. 2013 (prenájom 
budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201)“)
prezentácia – 26
za – 24
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 9 (o návrhu zaradiť do programu mat. č.  147/2015 „Návrh na zámer nakladania 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 
a parc. č. 7261/210, k. ú. Nitra)“)
prezentácia - 25
za – 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 10 (o návrhu zaradiť do programu mat. č.  138/2015 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ KN parc. č. 230/1, 
230/2 a 230/3, k. ú. Chrenová)“)
prezentácia - 26
za – 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 11 (o návrhu vypustiť z programu mat. č. 151/2015 „Informatívna správa 
o možnosti zapojenia Mesta Nitry do medzinárodného projektu INTERREG EUROPE“)
prezentácia – 26
za – 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 12 (o návrhu programu ako celku)
prezentácia – 28
za – 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem  poslancov: p.  Janku 
Buršákovú a p. Pavla Vargu.
Overovateľmi zápisnice z 5. zasadnutia (riadneho) mestského zastupiteľstva zo dňa              
19. 3. 2015 a 9. 4. 2015 boli p. Jozef Trandžík a p. Anna Šmehilová. Žiadam overovateľov, 
aby uviedli stanovisko k zápisnici.                                                          

Trandžík – zápisnicu z 5. riadneho zasadnutia MZ som prečítal a nakoľko bola napísaná 
v súlade s rokovacím poriadkom, tak som ju podpísal. 

primátor – p. Šmehilová nie je prítomná, počkáme na jej vyjadrenie.
Overovateľmi zápisnice zo 6. zasadnutia (mimoriadneho) mestského zastupiteľstva zo dňa            
9. 4. 2015 boli p. Miroslav Tvrdoň a p. Miroslav Gut. Žiadam overovateľov, aby uviedli 
stanovisko k zápisnici.                                                           

Tvrdoň – zápisnicu som si prečítal a svojím podpisom som potvrdil, že zodpovedá priebehu 
rokovania.
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Gut – zápisnicu som si prečítal, a keďže je napísaná v súlade s rokovacím poriadkom, na znak 
súhlasu som ju podpísal. 
                                                         
primátor - keďže pripomienky nie sú, považujem týmto zápisnicu za schválenú.
                                                        
3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ                

zo dňa 14. 12. 1995 mat. č. 19

Trojanovičová – uznesenie nie je splnené, navrhuje sa vypustiť z kontroly.

Kontrola  plnenia uznesenia   Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  345/2012-MZ                        
zo dňa 13. 12. 2012 mat. č. 731/2015

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

      Kontrola  plnenia uznesenia   Mestského  zastupiteľstva  v Nitre č. 54/2013-MZ                        
zo dňa 14. 3. 2013 mat. č. 847/2013 

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

      Kontrola  plnenia uznesenia   Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  č. 8/2015-MZ                        
zo dňa  05. 02. 2015 v bode 1) mat. č. 26/2015

Trojanovičová – uznesenie v bode 1) a 2) je splnené.
      

      Kontrola  plnenia uznesenia   Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  č. 16/2015-MZ                     
zo dňa 05. 02. 2015 v bode 1), 2) mat. č. 45/2015

Trojanovičová – uzn. v bodoch 1) a 2) je splnené. 

Oremus – na záver prvého uznesenia sa píše „V zmysle novely zákona o verejnom 
obstarávaní od 1. 3. 2015 vyplynula povinnosť obstarávať od 1 000 € cez elektronický 
kontraktačný systém. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme zrušiť kontrolu predmetného 
uznesenia“. Myslíme celého uznesenia alebo iba časti c)?
K uzn. č. 8/2015, mat. č. 26 sme uložili hl. kontrolórovi mesta analyzovať, preskúmať príčiny 
a uviesť konkrétne fakty (dodávatelia, prác, zodpovednosť, atď.). Kde máme hľadať v plnení 
o ktorých dodávateľov išlo a v akých cenách, atď.?

Kolenčíková – v prípade, že sa bude obstarávať elektronicky, rušíme tieto uznesenia a nebudú 
predkladané MZ? Bývalo zvykom, že pri VO boli vždy v komisiách zastúpení poslanci                 
pri výberových konaniach. Pri VO, ktoré prebehli sa zúčastnil poslanec? Kde je definované 
kto by mal byť členom komisie pri verejnom obstarávaní?

primátor – predseda vlády dal otvorený prísľub, že zvýši pre mestá a obce limit                          
pre elektronické obstarávanie na minimálne 3 tis. €, tzn., aby pri drobných nákupoch nebola 
povinnosť ísť do kontraktačného systému, ale mohlo sa objednať. Je to kvôli spriechodneniu 
a administratívnemu zjednodušeniu verejného obstarávania.
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prednosta – tým, že bol zavedený elektronický kontraktačný systém, ktorý ukladá povinnosť 
súťaženia bez ohľadu na služby, tovar alebo práce od tisíc eur cez tento systém s výnimkou 
nie bežne dostupných, tak všetky zákazky, ktoré mesto realizuje by mali byť súťažené cez 
tento kontraktačný systém od sumy tisíc eur. V časti c/ znamená to len to, že už neplatí 
rozdeľovanie zákaziek do 20, 30 tis. € alebo nad túto hodnotu, ktoré sa súťažia prieskumom 
trhu a takáto informatívna správa o zrealizovaných inv. akciách sa pravidelne dostáva                      
na mestskú radu a je zverejňovaná na web stránke mesta, tak pre prehľadnosť, navrhujeme 
toto dobudúcna vypustiť, ak je vôľa tento materiál predkladať aj naďalej. 
Čo sa týka účasti poslancov vo vyhodnocovacích komisiách, je to vec nastavenia. Zákazky,
ktoré zákon stanovuje mimo rámca podlimitných alebo nadlimitných zákaziek, tzn., ktoré sa 
súťažia prieskumom trhu do 20 tis. € pri službách a tovaroch a do 30 tis. bez DPH pri prácach 
sú vykonávané zjednodušeným systémom VO. Spočíva v tom, že odborný garant vykoná 
prieskum trhu v zmysle našej smernice, ktorá ukladá limity ako má byť vykonaný, tzn. či 
majú byť oslovení dvaja či traja uchádzači či to má byť do 3 tis. €, stačí možno internetový 
prieskum a tento vyhodnotí len zamestnanec odborne spôsobilý za VO tým, že preskúma 
splnenie podmienok zadania a cenové ponuky. Ak bude robiť týchto konaní veľa aj za účasti 
a vyhodnocovania určitej komisie, bolo by dobré, keby sme si v smernici nastavili, ako bude 
komisia kreovaná, lebo takýchto zákaziek na úrovni iných rozpočtových kapitol sa dejú takéto 
isté prieskumy trhu. To znamená, že je potrebné nastaviť ako bude komisia kreovaná, aby to 
malo časovú flexibilitu, aby jednoduché vyhodnocovačky neboli časovo náročné. Ak je taká 
vôľa treba navrhnúť systém ako by to malo fungovať. 

Kolenčíková – navrhujem vypustiť z mat. č. 19 na str. 3 záver v zmysle novely zákona 
a dávam pozmeňovací návrh, a to v bode 1 doplniť písm. „d) pri verejných obstarávaniach 
nad 15 tis. Eur do komisie pre vyhodnocovanie súťažných návrhov zaradiť poslanca MZ“.

Hlasovanie č. 13 (o pozmeň. návrhu p. Kolenčíkovej k mat. č. 19 „Kontrola plnenia 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14. 12. 1995“:  do ukladacej 
časti sa dopĺňa písm. d) znenia: „d) pri verejných obstarávaniach nad 15 tis. Eur do komisie 
pre vyhodnocovanie súťažných návrhov zaradiť poslanca MZ“)
prezentácia - 27
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

Kolenčíková – navrhujem k mat. č. 19 znenie „uznesenie sa plní a zostáva v platnosti“.

Hlasovanie č. 14 (o návrhu p. Kolenčíkovej na zmenu v uzn. 181/95-MZ „Kontrola plnenia 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14. 12. 1995“ v znení: 
„uznesenie sa plní a zostáva v platnosti“)
prezentácia – 27
za – 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Keselyová -  odpoveď pre p. Oremusa - ukladacia časť uznesenia má aj pokračovanie, to 
znamená, mala som sa vyjadrovať ku konštatovaniu kontrolnej skupiny NKÚ, ktorá vyplynula 
z protokolu, kde sa píše „Mestské služby objednali aj práce, ktoré neboli predmetom zmlúv       
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na údržbu verenej zelene v celkovej výške 67 tis. €. Išlo o opravy a údržbu a nákup 
náhradných súčiastok na stroje vo vlastníctve dodávateľov“, čiže z celej správy NKÚ vám 
práve toto konštatovanie nebolo jasné. Tento podnet podal p. Kretter, analýza uvedená 
v kontrole uznesení obsahuje vysvetlenie tohto konštatovania kontrolnej skupiny NKÚ. 
Kontrolovali všetky dodávateľské zmluvy a všetky faktúry kontrolovaného obdobia.

Hlasovanie č. 15 (o návrhu na uzn. ako celku: k mat. č. 19 „Kontrola plnenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14. 12. 1995“: Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ                 
zo  dňa  14. 12. 1995, 
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 181/95-MZ sa plní a zostáva v platnosti
s c h v a ľ u j e  zmenu uznesenia č. 181/95- MZ zo dňa 14. 12. 1995 a to tak, že:
- do ukladacej časti uznesenia č. 181/95-MZ zo dňa 14. 12. 1995 v znení uznesenia                        
č. 116/2000-MZ, č. 206/2004, č. 88/2006-MZ, č. 262/2013 dopĺňa písm. d) znenia:
„d) pri verejných obstarávaniach nad 15 tis. Eur do komisie pre vyhodnocovanie súťažných 
návrhov zaradiť poslanca MZ“): – uzn. č. 134/2015-MZ 
k mat. č. 731/2015 „Kontrola  plnenia uznesenia   M estského  zastupiteľstva  v Nitre  
345/2012-MZ zo dňa 13. 12. 2012“: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  
uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 345/2012-MZ zo  dňa  13. 12. 2012
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 345/2012-MZ sa plní a zostáva v platnosti ) – uzn. č.  
135/2015-MZ 
k mat. č. 847/2013 „Kontrola  plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 54/2013-
MZ zo dňa 14. 3. 2013“: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  
Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 54/2013-MZ zo  dňa  14. 3. 2013
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 54/2013-MZ sa plní a zostáva v platnosti) – uzn. č.  
136/2015-MZ 
k mat. č. 26/2015 „Kontrola  plnenia uznesenia   Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 8/2015-
MZ zo dňa  05. 02. 2015 v bode 1) a 2): Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  
uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 8/2015-MZ zo  dňa  5. 2. 2015
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 8/2015-MZ v bode 1) je splnené, v bode 2) je splnené)           
- uzn. č. 137/2015-MZ
mat. č. 45/2015 „Kontrola  plnenia uznesenia   Mestského  zastupiteľstva  v Nitre č. 16/2015-
MZ zo dňa 05. 02. 2015 v bode 1), 2)“: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  
uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 16/2015-MZ zo  dňa  5. 2. 2015
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 16/2015-MZ v bodoch 1), 2) je splnené) – uzn. č.  138/2015-
MZ

prezentácia – 28
za – 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

primátor – čo sa týka Mestských služieb, vyvodzujeme určité opatrenia z kontroly NKÚ. Je 
tam opatrenie, že poverený riaditeľ má právo do tisíc eur, nad tisíc eur musí byť dvojpodpis, 
riaditeľ a Mesto ako zriaďovateľ. Je to čiastkové opatrenie, ktorým sa chceme vyhnúť 
problémom, ktoré vznikali v minulosti.  
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4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta    
– kapitola Odboru komunálnych činností a životného prostredia 05.1 Nakladanie 
s odpadmi, položka 637004 Všeobecné služby mat. č. 130/2015

Keselyová – ÚHK vykonal následnú finančnú kontrolu výdavkovej položky rozpočtu mesta 
v kapitole odboru OKČ a ŽP, pol. funkčná klasifikácia nakladanie s odpadmi, podpol. 637004
- všeobecné služby, kontrolovaným obdobím bol rok 2014. Cieľom kontroly bolo zistiť 
správnosť výšky fakturovaných súm od dodávateľa služieb, ktorými sú NKS s. r. o. Nitra
a ich súlad s platnými právnymi predpismi, ako aj s vnútornými aktmi riadenia so zameraním
na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami. Kontrola bola vykonaná z predložených dokladov odborom OKČ a ŽP 
a odborom ekonomiky a rozpočtu MsÚ. Zmluvným partnerom v kontrolovanom období aj                
v súčasnosti v oblasti nakladania s odpadmi sú NKS. V roku 2013 Mesto odkúpilo obchodný
podiel vo výške 50 % od spoločníka Mário Pederson, a preto medzi NKS a Mestom bola  
uzatvorená nová zmluva k l. 7. 2013 na dobu neurčitú. V tejto zmluve boli dohodnuté nižšie 
ceny cca o l0  % ako boli v predchádzajúcom období. V kontrolovanom období 2014 boli 
fakturované ceny na úrovni roka 2013, čiže NKS si neuplatnila infláciu vo fakturovaní.              
Pri kontrole bolo zistené, že napríklad niektoré jednotkové ceny neboli obsiahnuté v cenníku, 
pričom je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Jednotkové ceny boli fakturované buď                            
z pôvodnej kalkulácie pre rok 2013, resp. tento návrh ceny bol objednávateľom, čiže Mestom 
odsúhlasený, avšak nebol premietnutý do cenníka o poskytovaní služieb. Kontrolou bolo 
ďalej zistené, že jednotlivé akcie boli zaúčtované chybne, napr. cyklický odvoz KO bol 
zaradený pod odvoz nadrozmerného odpadu alebo pod vývoz malých odpadových nádob a tak 
to bolo aj uvedené vo vyhodnotení rozpočtu. Pri faktúrach na službu dočisťovanie stojísk sme 
zistili, že dodávateľ fakturoval práce podľa počtu pracovníkov a hodinovej sadzby, ale 
v cenníku bola dojednaná cena za jedno dočisťovanie stojísk. Kontrolou bolo zistené, že                  
na platobných poukazoch neboli uvedené čísla zmlúv, resp. objednávok, na základe čoho boli 
fakturované služby vykonané, v zápise o vykonaní predbežnej fin. kontroly chýbali všetky 
označené skutočnosti v zmysle zák. č. 502. Správa bola prerokovaná dňa 10. 3. 2013                           
s  prednostom úradu a ved. odboru KČ a odborom rozpočtu a financovania. Prednosta úradu 
prijal k zisteným nedostatkom opatrenia uvedené v správe. 
Mestská rada dňa 17. 3. 2015 prerokovala správu o výsledku NFK, výdavková pol. v kapitole
OKČ a ŽP nakladanie s odpadmi, odporúča MZ vziať uvedenú správu na vedomie, taktiež aj 
zistené nedostatky zistené kontrolou a uložila hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu   
plnenia   opatrení   prijatých  na  odstránenie nedostatkov  zistených kontrolou T: 30. 9. 2015   
K: MR .

Hlasovanie č. 16 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta – kapitola 
Odboru komunálnych činností a životného prostredia 05.1 Nakladanie s odpadmi, položka 
637004 Všeobecné služby
b e r i e   n a  v e d o m i e
Správu o výsledku   následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta –
kapitola Odboru komunálnych činností a životného prostredia 05.1 Nakladanie s odpadmi, 
položka 637004 Všeobecné služby a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou
u k l a d á 
hlavnému   kontrolórovi  vykonať   kontrolu   plnenia   opatrení   prijatých  na  odstránenie 
nedostatkov  zistených kontrolou              T: 30. 9. 2015   K: MR) - uzn. č. 139/2015-MZ
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prezentácia - 27
za - 25
proti - 0
zdržal sa – 1
Návrh bol schválený. 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vZákladnej škole, Nábrežie mládeže 
5, Nitra mat. č. 142/2015

Prítomná  p. PaedDr. Vargová, riaditeľka ZŠ.

Keselyová – ÚHK v zmysle plánu kontrolnej činnosti vykonal NFK v ZŠ Nábrežie mládeže 5, 
Nitra, kontrolovaným obdobím bol rok 2014. Predmetom kontroly bolo overenie stavu 
kontrolovaných skutočností a ich súlad, resp. rozpor s platnými predpismi ako aj vnútornými 
aktmi riadenia so zameraním na dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti                    
pri hospodárení s verejnými prostriedkami. ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra je samostatnou 
právnickou osobou, je to rozpočtová organizácia zriadená Mestom. Ku kontrole boli 
predložené všetky originálne účtovné doklady, originály zmlúv, interných predpisov platných 
v roku 2014 a ostatné interné predpisy a smernice školy, Štatút školy, Organizačný, 
Prevádzkový a Pracovný poriadok. Pri kontrole v personálnej oblasti sme zistili, že škola má 
uzatvorených niekoľko dohôd o vykonaní práce a pracovných činností a pri viacerých 
prípadoch sme zistili porušenia Zákonníka práce. Čo sa týka hospodárenia, ZŠ hospodárila 
v roku 2014 podľa rozpočtu schváleného MZ. V priebehu roka bolo vykonaných niekoľko 
rozpočtových opatrení či už schválených v MZ alebo rozpočtové opatrenie cez zriaďovateľa, 
alebo priamo cez štatutára organizácie. Bolo zistené, že pri evidencii rozpočtových opatrení 
chýbal presný dátum rozpočtových opatrení, druh a jednotlivé zmeny na podpoložkách boli 
vedené v sumáre. Čo sa týka kontroly príjmovej položky, ZŠ má uzatvorených niekoľko 
nájomných zmlúv, všetky boli skontrolované. Pri niektorých boli zistené nedostatky hlavne 
v termínoch, pri jednej nájomnej zmluve sme zistili, že úhrada za nájom bola časť zaplatená 
v decembri a doplatok až v januári, pričom v zmysle zmluvy mala byť úhrada vykonaná                   
do konca roka. NZ na predajné, resp. nápojové automaty neobsahovali valorizáciu ročného
nájomného. Pri kontrole pokladničných dokladov a cestovných sme zistili drobné nedostatky 
pri vyúčtovaní pracovných ciest. Bolo zistené nesprávne uplatňovanie rozpočtovej
klasifikácie, pri kontrole objednávok bol zistený časový nesúlad medzi dátumom 
vystavovania objednávok a termínom dodania prác, resp. tovarov. Pri krycích listoch 
vystavených k faktúram neboli uvádzané čísla zmlúv, resp. objednávok, na základe ktorých 
boli tovary a služby objednávané. Pri kontrole dodržiavania postupu pri verejnom obstarávaní 
sme zistili, že kontrolovaný subjekt ZŠ mala vypracovanú smernicu o postupe VO, ktorá však 
nebola v súlade s novelou zákona účinnou od l. 3. 2014. Taktiež ku kontrole boli predložené 
jednotlivé faktúry na dodanie prác, ale k nim nebola doložená dokumentácia z vykonaného 
prieskumu trhu. Pri kontrole inventarizácie bolo zistené, že inventúrne súpisy boli vystavené
k 31. 12. 2014, ale inventarizácia prebehla skôr, čiže bol nesúlad medzi dátumami.                          
Pri dodržiavaní zákona o fin. kontrole,  vyznačovanie predbežnej fin. kontroly na dokladoch
neobsahovalo presné znenie v zmysle zákona č. 502. Správa o výsledku NFK bola
prerokovaná 31. 3. 2015 so štatutárom organizácie PaedDr. Vargovou a ved. odboru mládeže
a športu. Pani riaditeľka prijala opatrenia na odstránenia nedostatkov zistených kontrolou. 
Mestská rada 14. 4. 2015 prerokovala správu o výsledku NFK v ZŠ Nábrežie Mládeže 5,
Nitra a odporučila MZ predmetnú správu vziať na vedomie a opatrenia prijaté na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou a odporúča uložiť hl. kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia 
opatrení  k 30. 6. 2015. K: MR.
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Hlasovanie č. 17 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole, Nábrežie mládeže 5, Nitra
a) b e r i e   n a   v e d o m i e   

       Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole, Nábrežie mládeže 5, Nitra 
a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
b) u k l a d á
       hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených   kontrolou   T: 30. 6. 2015   K: MR) - uzn. č. 140/2015-MZ

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

6. Informatívna správa NTS, a. s. – Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave 
vykurovania Nitra – Klokočina a Diely mat. č. 149/2015

Madleňák – na základe uznesenia Dozornej rady vám NTS predkladá informatívnu správu 
o plánovanej rekonštrukcii sústavy vykurovania na Klokočine a Dieloch. Jedná sa 
o pokračovanie rekonštrukcie tepelného hospodárstva v meste Nitra, keď v roku 2005 a 2006 
prebehla kompletná rekonštrukcia na Chrenovej, Párovciach a Prednádražia a teraz sa má 
zavŕšiť rekonštrukcia tepelného hospodárstva v zásobovacom území Klokočina a Diely. 
Rekonštrukcia pozostáva z kompletnej výmeny rozvodov, ktoré sú dnes prevádzkované ako 
štvorrúrkovaný systém a za hranicou životnosti za nový moderný systém, predizolovaný 
dvojrúrkový systém, čím sa znížia nedodávky tepla a poruchy v rozvodnej sieti. Budú zrušené 
všetky kotolne na Klokočine a Dieloch okrem kotolne Polikliniky a budú pripojené                       
na centrálny zdroj tepla na Párovciach, kde sa dobuduje nový zdroj tepla, kotol o výkone 15 
MW, z Klokočiny a Dielov nám zmiznú všetky komíny, čo prispeje k zlepšeniu kvality 
ovzdušia týchto MČ a odstráni sa hlučnosť kotolní. Každý dom napojený na sústavu 
centrálneho zásobovania teplom bude mať osadenú odovzdávajúcu stanicu tepla, ktorá 
zabezpečí našim odberateľom komfort, ktorý jednak budú mať samostatné meranie 
úžitkového tepla pre svoj dom a budú si môcť samostatne pre dom nastavovať parametre ako 
teplotná krivka a čas spustenia vykurovania, teplotu úžitkovej vody a pod. tak, ako to majú 
v súčasnosti obyvatelia Pároviec, Chrenovej a Prednádražia. Uvedená rekonštrukcia je
naplánovaná na etapy v rokoch 2017 – 2021, celkový odhad inv. nákladov predstavuje sumu 
17 348 tis. € bez DPH. Investícia je naplánovaná po etapách tak, ako nám budú dobiehať 
odpisy z rekonštrukcie Chrenovej, Pároviec a Prednádražia, aby bol jej vplyv na cenu tepla čo 
najnižší a nebol ohrozený zisk akcionárov a spoločnosť si dokázala plniť svoje záväzky.
Nakoľko cena tepla v zmysle vyhl. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je jednotný pre celé 
mesto, obyvatelia Klokočiny sa na nás obracajú so žiadosťou, kedy budú mať aj oni rovnako 
komfortné bezpečné dodávky tepla ako obyvatelia Pároviec, Chrenovej a Prednádražia,                  
na ktorých sa podieľali aj oni platbami za teplo a úžitkovú vodu na Klokočine a Dieloch. 
Musíme im vysvetľovať, že kvôli zachovaniu ceny tepla je možné túto rekonštrukciu robiť              
na etapy v jednotlivých rokoch. Poruchy a havárie sa vyskytujú výlučne len v tomto 
zásobovacom území, Chrenová, Párovce a Prednádražie tieto problémy už nepoznajú. 

primátor – materiál bol predmetom DR, na schvaľovanie boli dané 3 alternatívy, z ktorých 
práve táto, ktorá je predložená MZ, je varianta, ktorá vyžaduje úverové prostriedky 
v najväčšom rozsahu. Vzhľadom k tomu, že sme 51 %-ný akcionár, dohodol som s druhým 
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partnerom, že táto správa musí byť predmetom rokovania MZ práve z dôvodu, aby poslanci 
vedeli, o aký rozsah sa jedná. Chceme, aby to prebehlo korektne, aby sa podmienky vylepšili 
a dodržali sme to, čo mesto má v koncepcii tepelného hospodárstva, a to je jeden zdroj 
zásobovania teplom. Toto zohľadňujú aj členovia DR, ktorí zastupujú mesto. 

Oremus – je to veľmi závažný materiál, ktorý však postráda finančno-ekonomickú analýzu, 
dopad na cenu tepla, mali tam byť ďalšie tech. riešenia a ich fin. nákladovosť, aký bude fin. 
dopad na rozpočet, aký je postoj nemeckého partnera. Nemáme vyjadrenie či sa s touto 
alternatívou stotožňuje. 

primátor – predložená alternatíva je najdrahšia, ale z hľadiska rokovaní s partnermi bola 
posúdená ako najlepšia. Vybrali sme len informácie týkajúce sa tejto alternatívy. Dopad                 
na rozpočet mesta žiaden, bol by len vtedy, keby sa spoločnosť rozpadla. Sme 51 %-ní
spoločníci, ale problém je ten, že rieši si to NTS z vlastných úverových zdrojov, nechceme 
ohroziť cenu tepla. Myslím, že je to korektne pripravené. 

Štefek – klub a aj mňa by zaujímali aj tie ďalšie dve alternatívy. Treba si uvedomiť vážnosť 
projektu aj z pohľadu enviromentu, keď máme na Klokočine a Dieloch spolu 19 malých 
zdrojov znečistenia. Je to vážna vec, ktorá mala byť riešená centrálnym zdrojom vykurovania, 
ktorý mal byť postavený v Krškanoch. V materiáli je spomínané, že tlak na znižovanie ceny
tepla v dohľadnom čase bol príčinou tohto rozhodnutia. Viem, že je tu určitá solidarita medzi 
odberateľmi, keď tí, čo nie sú dotknutí rekonštrukciou minulých rokov na niečo doplácajú a 
naopak. 

primátor - môžeme vysvetliť na kluboch všetky alternatívy, určite to nie je predmet obch. 
tajomstva. Kalkuluje sa vo vzorcoch, aby cena zostala približne rovnaká, aby sme 
nezaťažovali obyvateľov do roku 2021 a aby zostal podiel spoločníkov na tejto úrovni. Úver 
by si brala NTS.

Madleňák – materiál, ktorý je predkladaný MZ vo forme informatívnej správy, vychádza to               
zo Stanov spoločnosti, kde o týchto investíciách rozhoduje výlučne DR. Na základe tohto sa 
cca od roku 2010 rozpracovávalo cca 7 alternatív, prišli sme do 3 alternatív, kde sa DR  
priklonila k tejto alternatíve, preto ma zaviazala ako zástupcu mesta v Predstavenstve, aby 
som túto správu predložil. Čo sa týka zisku spoločnosti, celý projekt sa programoval odzadu, 
tzn. v l. rade sme pozerali na obyvateľov, aby cena nebola zvyšovaná, aby zostal zachovaný 
zisk akcionárov. Na základe porovnania alternatív, táto alternatíva sa nám zdala 
najvýhodnejšia. Zisk spoločnosti vzhľadom na to, že sme regulovaný subjekt, je daný 
vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a investície takéhoto druhu sa v plnej miere 
premietajú do odpisov, ktoré sú zaradené do ceny tepla, tzn. nemajú priamy vplyv na zisk
akcionárov. Druhý akcionár, ktorého traja zástupcovia sú v DR mal k materiálu veľmi vážne 
pripomienky. DR nám ešte uložila analýzu, kedy porovnávame rôzne faktory, ak sa zvýši 
úroková sadzba, inflácia, cena plynu, ktorá bude na najbližšiu DR predložená a kde bude 
rozhodované či k tejto investícii pristúpime. Ešte nie je schválená DR, alternatíva iba bola 
odporučená ako najvýhodnejšia.  Všetky informácie a materiály dostal aj primátor ako štatutár 
a akcionár mesta, ktorý o tom rozhoduje na VZ.

Dovičovič – myslím, že nie sme kompetentní, aby sme posudzovali tech. riešenia. Občanov 
zaujíma koľko bude stáť teplo a kedy a na ako dlho bude rozkopaná Klokočina. Mali by sme 
postrážiť to, aby teplo zostalo minimálne na úrovni ako je teraz. Cena tepla môže byť
naprojektovaná, ale 4l % tvorí cena plynu a nikto nevie, koľko bude stáť plyn v roku 2021, 



14

kedy možno bude rekonštrukcia ukončená a bude niesť benefit. Zaujíma ma, že keď sa 
rozhodne o nejakej alternatíve, kedy sa predpokladá realizácia, aký bude jej harmonogram, 
ktoré časti asi kedy budú. Cena tepla a harmonogram prác sú faktory, za ktoré sa budeme 
ľuďom zodpovedať. 

Madleňák – čo sa týka postupu prác, pôjde sa zdola, v I. fáze sa napojí na Párovce a pôjde sa 
hore k Dielom. Akonáhle bude spracovaný projekt pre stavebné povolenie alebo realizačný, 
budeme úzko kooperovať s VMČ Klokočiny a Diely, aby mali poslanci informáciu, kedy 
budú prebiehať samotné práce.

primátor – je to obrovská investícia, budeme opatrní a riešiť to tak, aby sme sa nedopustili 
vážnejších chýb. Prídem s p. Madleňákom do klubov so všetkými tromi alternatívami. 

Hlasovanie č. 18 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu NTS, a. s. - Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra - Klokočina a 
Diely
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informatívnu správu NTS, a. s. - Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra -
Klokočina a Diely) - uzn. č. 141/2015-MZ

prezentácia - 29
za – 28
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

7. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2015 mat. č. 146/2015

Halmo – návrh vyplynul z dvoch základných skutočností. Prvou je, že výsledky rozpočtového 
hospodárenia umožnili znížiť transfer z rozpočtu mesta o 120 tis. € a druhou je, že sme 
skončili zostatkom prostriedkov z minuloročného hospodárenia, ktoré bolo treba rozdeliť.              
Po korekcii o znížený transfer zostalo na navýšenie a rozdelenie 75 994 €, ktoré sme rozdelili 
podľa predloženého návrhu. Jednotlivé položky vyplynuli z tohtoročného vývoja ako 
aj z očakávaných potrieb. Je tam otázka jedného kapitálového výdavku, a to je auto 
dodávkového typu, ktoré je potrebné z dôvodu, že dnes ideme na max. kapacitu nášho 
stravovacieho zariadenia, pribúdajú nám obedy a rozvoz a v momentálnom stave nie sme 
schopní dodržiavať hygienické podmienky rozvozu. Návrh na predložené rozpočtové
opatrenie bol prerokovaný v mestskej rade. Keďže nebol jednotný názor na pôvodnom 
rozdelení, vyšlo bez odporúčajúceho návrhu na uznesenie. 
V tomto prípade navrhujem rozpočtové opatrenie MZ na schválenie tak, ako je navrhnuté.

Kolenčíková – na mestskej rade sme mali predložený iný materiál, pretože požadovaná 
čiastka na navýšenie mzdových prostriedkov bola + 35 250 €. Išlo o valorizáciu platov, ktorú 
sme schvaľovali v rozpočte na rok 2015, preto nerozumieme, prečo je táto položka 
v rozpočtových opatreniach. Z dôvodu, že 12. 5. 2015 bude výberové konanie na nového 
riaditeľa SZSS, dávam návrh na uznesenie – MZ prerokovalo a neschvaľuje rozpočtové 
opatrenie v rozpočte. 

primátor - dávam návrh vrátiť materiál predkladateľovi na dopracovanie. 
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Návrh si osvojil p. Nemky.

Hlasovanie č. 19 (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 2015 a vracia materiál predkladateľovi na dopracovanie) 
- uzn. č. 142/2015-MZ

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

8. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2015
mat. č. 133/2015

primátor – v dôvodovej správe boli chyby, materiál je zaradený do programu, predkladajú ho 
Mestské služby.

Janček – návrh predkladáme v súvislosti s obstaraním zariadenia na preosievanie kompostu 
a nákupom techniky na údržbu zelene a kvetinových záhonov . V rámci materiálu sme navrhli 
v príjmovej časti navýšenie rozpočtu o 48 700 € z vlastných zdrojov z podnikateľskej činnosti 
a tieto zaradiť do výdavkovej časti na pol. 713004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení a techniky. Okrem toho rozpočtové opatrenie upravuje správne zaradenie objemu 
fin. prostriedkov, ktoré sú z dotácie mesta z pol. 637004 všeob. služby a ich presun                         
na rozpočtovú položku 635006 rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí, 
pretože údržbu, správu zelene a kvetinové záhony, vodorovné a zvislé dopravné značenie, 
údržbu a správu cintorínov sme mali v minulosti zaradené v pol. Všeobecné služby. Tieto 
činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie patria do položky rutinná a štandardná údržba budov, 
objektov a ich častí. Okrem toho pri príprave a konzultácii s vedúcim fin. odboru by sme 
v rámci možností pozmeň. návrhu chceli predložiť nasledovnú úpravu – rutinná štandardná
údržba budov, objektov a ich častí, ktoré boli na MZ 19. 3. a 9. 4. 2015 Mestským službám 
transferom navýšené výdavky na tejto položke o výšku 54 tis. €, ktorá v tomto rozpočtovom
opatrení nie je zohľadnená. Ide o navýšenie o 60 tis. €, ktoré sme v rámci nášho rozpočtu mali 
z vlastných zdrojov, ale tieto patria na pol. 635006 a v pôvodnej sume 200 tis. € neboli 
zahrnuté, čiže zmena je 314 tis. €, a nahradila by pôvodnú sumu. Okrem toho v rámci 
pozmeň. návrhu vlastné zdroje, ktoré nám zostali z predchádzajúceho roka vo výške 9 515,23
€ navrhujeme zaradiť do príjmov ako zostatok z predchádzajúcich rokov a v rámci výdavkov 
ich začleniť do pol. 635006 v rámci rutinnej a štandardnej údržby budov, objektov a ich časti.
Tieto zmeny sú pripravené v rámci pozmeňovacieho návrhu tak, aby sa mohlo o týchto 
zmenách rokovať. 

Štefek – na základe toho dávam pozmeň. návrh:  
Príjmy                                    
453            Zostatok prostriedkov predchádzajúcich 
                  rokov (vlastné zdroje)                                        0         + 9 515,23            9 515,23              
Výdavky                                    
vypúšťa sa znenie:
635 006   Rutinná a štandardná údržba budov,
                objektov a ich častí                                  200 000         +   710 000    910 000 
nahrádza sa znením:
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635 006   Rutinná a štandardná údržba budov,
                objektov a ich častí                                  314 000        +   719 515,23 1 033 515,23

Janček – v dôvodovej správe je vysvetlené, že sme mali kapitálovú dotáciu, keď sme súťažili
rotačný preosievač, je uvedená chronológia celého postupu zabezpečenia preosievača a nie 
našou vinou sa stalo, že preosievač nemohol byť  fin. uhradený  z prostriedkov, ktoré sme 
mali v kapit. rozpočte na rok 2014, lebo bol dodaný až vo februári 2015. Vrátili sme naspäť 
z nevyčerpaného transferu 62 287,68 €, preosievač bol vo februári dodaný a zaplatený vo 
výške 31 tis. €, plní svoju funkciu a zvyšok cca 17 600 € je na zabezpečenie nákupu techniky 
na údržbu zelene a záhonov. Táto technika bola vysúťažená, ale zatiaľ nebola dodaná 
a zaplatená. Ale keď to bude zrealizované, potrebujeme peniaze na to, aby sme fa uhradili. 
Mestské služby rozšírili údržbu zelene z 12,5 ha na 35 ha a túto plochu je potrebné kosiť 
a zabezpečiť ju technikou a pracovníkmi. 60 tis. € je z našich zdrojov, len nie sú zahrnuté                 
do schváleného rozpočtu na rok 2015 v rámci opatrenia. Bolo tam len 200 tis. € z dotácie, 
bolo tam treba uviesť komplet schválený rozpočet, aj v rámci našich schválených zdrojov. 
Potrebujeme, aby v tej položke bolo aj 60 tis. €. 

Daniš – pozmeňovací návrh som pripravil ja, počiatočný stav je 314 tis. € a týmto sa zaťahuje 
zostatok vlastných prostriedkov nie z podnikateľskej činnosti. 

primátor  - preosievač je zakúpený a ostatné sú vysúťažené.

prednosta – materiál bol síce vymenený a myslím si, že súčasťou mali byť aj upravené čísla, 
boli schválené na predchádzajúcich MZ, tzn. my robíme len tech. úpravu v klasifikácii 
položiek MS ako organizácie. Nedávame peniaze z rozpočtu mesta na navýšenie transferu     
pre MS, len vytvárame priestor na to, aby sa to preklasifikovanie súm pod jednotlivé položky 
dostali pod také, aby to dokázali legálne a zákonne uhradiť v zmysle doložených faktúr, 
pretože to spadá pod rutinnú a štandardnú údržbu budov a ich častí. Nenavyšuje sa rozpočet 
MS, len sa vytvára priestor, aby to zaklasifikovanie bolo správne. Možno sa stala chyba 
v tom, že sa peniaze v rámci záverečného účtu dostali znova na Mesto alebo neboli viazané 
na VO, ktoré prebiehalo, ale tento pozmeň. návrh bol vytvorený len z dôvodu, že vymenený 
materiál napriek chybám, ktoré tam boli, neobsahoval zmeny údajov. Z hľadiska rozpočtu 
mesta a MS je tento materiál úplne spôsobilý na to, aby sa vrátane pozmeňovacieho návrhu 
prijal, lebo bez neho je uznesenie chybové. 

Hlasovanie č. 20 (o osvojenom pozmeň. návrhu p. Štefekom)
prezentácia – 23
za – 22
proti – 0
zdržal sa – 1
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 21 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2015
s c h v a ľ u j e 
Rozpočtové opatrenie v rozpočte mestských služieb Nitra na rok 2015 podľa predloženého 
návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien:
Príjmy                                    
453            Zostatok prostriedkov predchádzajúcich 
                  rokov (vlastné zdroje)                                        0         + 9 515,23            9 515,23              
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Výdavky                                    
vypúšťa sa znenie:
635 006   Rutinná a štandardná údržba budov,
                objektov a ich častí                                  200 000         +   710 000    910 000 
nahrádza sa znením:
635 006   Rutinná a štandardná údržba budov,
                objektov a ich častí                                  314 000        +   719 515,23 1 033 515,23

- uzn. č. 143/2015-MZ

prezentácia - 24
za - 23
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014              
o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry mat. č. 37/2015

prednosta – je predložený návrh dodatku k VZN č. 8/2014 o dočasnom parkovaní, ktorý 
mapuje určité problémy a nedostatky, ktoré sa v priebehu prevádzky dočasného parkovania 
vyskytli. Ide o úpravu tých vyhradených parkovísk, kde je spoplatnené dočasné parkovanie, to 
znamená, že sa zosúlaďuje tým, že sa vypúšťa parkovisko pri PKO a nahrádza sa rozsah 
spoplatnenia na ul. Podzámska. Zavádza sa aj možnosť platenia prostredníctvom SMS
parkingu, ktorý návrh bude spracovaný do MZ ako návrh hľadania potencionálneho partnera 
na prevádzkovanie takéhoto systému, upravuje sa spôsob preukazovania zaplatenia úhrad, 
resp. používania parkovacích kariet, ktoré boli vydané v súlade s týmto VZN a jeho 
prílohami. Súčasne sa zavádza určitý režim vydávania rezidenčných zamestnaneckých kariet 
pre inštitúcie väčšieho rozsahu, keďže počet žiadostí sa stupňuje, ak sú vydávané parkovacie
karty 2014 – 2015 všetkých, vrátane aj zamestnaneckých rezidenčných. Aby sme zachovali 
určité zvýhodnenie parkovania verejnosti na takých parkoviskách, tak upravujeme rozsah, 
ktorý nemôže byť prekročený, práve pri žiadostiach týchto inštitúcií, pretože sú to žiadosti až 
na úrovni 100 zamestnancov. To znamená, že zavádzame určitý režim ako to vyriešiť 
a zavádzame parkovaciu kartu pre držiteľov ZŤP.

Mikulášik – Mestská rada v Nitre dňa 17. 3. 2015 prerokovala Návrh Dodatku č. 1                               
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území 
mesta Nitry odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 1                
k VZN č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry podľa predloženého návrhu, 
vrátane nasledovnej schválenej zmeny:

- v bode 10 vypustiť pôvodné znenie a nahradiť ho novým znením nasledovne:
„Pri vydávaní týchto kariet sa bude žiadosť posudzovať podľa počtu žiadaných parkovacích 
kariet pre zamestnancov v pomere k počtu všetkých parkovacích miest na príslušnej MK, 
ktorá je predmetom žiadosti, pričom počet vydaných zamestnaneckých parkovacích kariet 
nemôže prekročiť 25% z celkového počtu parkovacích miest na žiadanej miestnej 
komunikácie. Prioritne sa bude prihliadať na potreby parkovania verejnosti.“ 

Kolenčíková – dávam pozmeňovací návrh v znení: MZ ukladá „2. prednostovi MsÚ 
zabezpečiť vypracovanie podmienok verejnej súťaže a výberové konanie na dodávateľa 
platby za parkovné formou SMS. T: 31. 7. 2015, K: MR“  
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prednosta - reagujem na to, či to nekoliduje s poradou ohľadom parkovania, ktorá bola. 
Porada sa bude snažiť riešiť hlavne parkovanie na sídliskách Klokočina, Chrenová, Diely,
kde treba zaviesť rezidenčné parkovanie a zvýhodniť parkovanie domácich obyvateľov oproti 
nájomcom. Táto VZN rieši dočasné parkovanie a jeho spoplatnenie. Dočasné parkovanie 
formou automatov máme zatiaľ len v centrálnej mestskej zóne, kolízia tu nie je žiadna a                  
na najbližšie MZ dôjde aj k návrhu ako riešiť rezidenčné parkovanie na sídliskách.

Hlasovanie č. 22 (o pozmeň. návrhu p. Kolenčíkovej: MZ ukladá „2. prednostovi MsÚ 
zabezpečiť vypracovanie podmienok verejnej súťaže a výberové konanie na dodávateľa 
platby za parkovné formou SMS. T: 31. 7. 2015, K: MR“)
prezentácia - 28 
za - 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 23 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom 
parkovaní na území mesta Nitry
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í   
Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry
u k l a d á

1. hlavnému architektovi mesta Nitry
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb

- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na  území 
mesta Nitry na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre    T:  do 10 dní

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým      T:  do 30 dní     K:  referát organizačný

2. prednostovi Mestského úradu v Nitre zabezpečiť vypracovanie podmienok verejnej súťaže 
a výberové konanie na dodávateľa  platby za parkovné formou SMS     T: 31. 7. 2015

                                                               K: MR) - uzn. č. 144/2015-MZ
prezentácia - 27
za - 26
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2014  
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi mat. č. 109/2015

Jančovičová – predkladáme návrh dodatku k VZN č. 3/2014 o poskytovaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi. Podstata dodatku spočíva v tom, že podmienkou poskytnutia takejto 
jednorazovej dávky bude aj zároveň podmienka, že žiadateľ má splnené všetky záväzky voči 
Mestu Nitra, týkajúce sa jednak poplatku dane za nehnuteľnosti a daň za komunálny odpad. 
Návrh dodatku prerokovali a odporučili uzniesť sa na vydaní tak komisia pre soc. veci, bytové 
otázky a zdravotníctvo, ako aj mestská rada.

Hlasovanie č. 24 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2014 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
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u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2014 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
u k l a d á
vedúcemu odboru sociálnych služieb zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra 

- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry                  
č. 3/2014  o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na úradnej tabuli MsÚ
                                                                         T : do 10 dní

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým       T : do 30 dní    K : referát organizačný)

- uzn. č. 145/2015-MZ

prezentácia – 28
za - 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

11. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku výborov v mestských častiach v Nitre
mat. č. 165/2015 

Hecht -  skupina poslancov MZ predkladá návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku, ktorý
sa mení nasledovne: Zasadnutia výboru sú neverejné. Na zasadnutiach výboru sa okrem 
členov výboru môžu zúčastniť: primátor mesta, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór, náčelník 
MsP alebo nimi poverené osoby. Ďalej na zasadnutia výboru môžu byť prizývaní členovia 
orgánov MZ (rady, komisií), vedúci odborov, ďalší odborní zamestnanci MsÚ, ako aj 
zástupcovia mestom založených alebo zriadených právnických osôb. Uvedené subjekty sú 
povinné zúčastniť sa na zasadnutí výboru, ak sú naň pozvaní. VMČ môže prizvať                             
na zasadnutia výboru aj obyvateľov alebo zástupcov inštitúcií, a to najmä v takom prípade, ak 
je na programe rokovania výboru zaradená žiadosť, ktorá sa ich bezprostredne dotýka a chcú 
k nej predniesť svoje pripomienky a návrhy. Písomnú žiadosť o vystúpenie na zasadnutí 
výboru zasielajú tieto subjekty predsedovi výboru najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. 
Ich vystúpenie na zasadnutí VMČ je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných členov výboru. Na návrh predsedu výboru môže schváliť dĺžku vystúpenia 
rečníka. VMČ zorganizuje minimálne 1krát v roku stretnutie s obyvateľmi z daného obvodu. 
Návrh predkladáme z dôvodu, že Rokovací poriadok VMČ nie je jasne a zrozumiteľne
formulovaný v Čl. 4 a poukazujeme na to, že bol prijatý pred cca 11 rokmi a odvtedy prišlo 
k niekoľkým zmenám, ktoré nie sú v rokovacom poriadku upravené. 

Tekeliová – dávam pozmeňovací návrh, žiadam vypustiť vetu v Čl. 4, ods. 6: „Ich vystúpenie 
na zasadnutí VMČ je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov 
výboru“. Myslím, že ak chce občan prísť na výbor a chce povedať svoje myšlienky, nemal by 
byť odbitý tým, že by sa malo o tom hlasovať. 

Kolenčíková – dávam doplňujúci návrh v bode 2, v Čl. 4 nový ods. 6 sa  na konci druhej vety 
za znením: „3 dni pred konaním zasadnutia“ doplniť text: „ak sa chcú zúčastniť bez prizvania 
VMČ“.
Každý občan môže prísť na výbor, písomne sa nahlási a ani jednému občanovi nezabránime 
aby prišiel na VMČ, aj na Zobore chodia občania, nikdy sme nikoho neodmietli.
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Hecht – navrhujem vypustiť vetu „Ich vystúpenie na zasadnutí VMČ je potrebné schváliť 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov výboru“ a „Na návrh VMČ výbor môže 
schváliť dĺžku vystúpenia rečníka.“ 

Dovičovič – nie VMČ, ale člen výboru môže navrhnúť vrátane predsedu alebo ktorýkoľvek 
člen VMČ môže navrhnúť.
. 
Hecht – osvojujem si návrh p. Dovičoviča.

Hlasovanie č. 25 (o pozmeň. návrhu p. Tekeliovej v čl. 4 ods. 6 vypustiť 3. vetu „Ich 
vystúpenie na zasadnutí VMČ je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných členov výboru“)
prezentácia - 29
za – 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 26 (o návrhu p. Kolenčíkovej – v návrhu dodatku č. 1 v bode 2, v Čl. 4 nový 
ods. 6 sa  na konci druhej vety za znením: „3 dni pred konaním zasadnutia“ pripája text:                  
„ak sa chcú zúčastniť bez prizvania VMČ“)
prezentácia - 28
za – 23
proti - 2
zdržal sa - 1
Návrh bol schváliť.

Hlasovanie č. 27 (o návrhu p. Hechta k mat. č. 165/2015 – v návrhu dodatku č. 1 bod 2, Čl. 4, 
nový ods. 6 sa vypúšťa veta znenia: „Na návrh predsedu výbor môže schváliť dĺžku 
vystúpenia rečníka.“ a nahrádza sa znením: „Na návrh ktoréhokoľvek člena VMČ môže výbor 
schváliť dĺžku vystúpenia rečníka“)  
prezentácia - 26
za – 21
proti - 1
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 28 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku výborov v mestských častiach v Nitre
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku výborov v mestských častiach v Nitre podľa 
predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien:

- v návrhu dodatku č. 1 v bode 2, v Čl. 4 nový ods. 6 sa  na konci druhej vety za znením: „3 dni 
pred konaním zasadnutia“ pripája text: „, ak sa chcú zúčastniť bez prizvania VMČ“.

- v návrhu dodatku č. 1 v bode 2, v Čl. 4, nový ods. 6 sa vypúšťa tretia veta znenia: „Ich 
vystúpenie na zasadnutí VMČ je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných členov výboru.“

- v návrhu dodatku č. 1 bod 2, Čl. 4, nový ods. 6 sa vypúšťa veta znenia: „Na návrh predsedu 
výbor môže schváliť dĺžku vystúpenia rečníka.“ a nahrádza sa znením: „Na návrh 
ktoréhokoľvek člena VMČ môže výbor schváliť dĺžku vystúpenia rečníka.“)  
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- uzn. č. 146/2015-MZ

prezentácia - 28
za - 20
proti - 5
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený. 

12. Návrh na realizáciu projektu rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna 
v Nitre (Jesenského ul.) mat. č. 163/2015    

prednosta – je predložený materiál, ktorý by mal na úrovni MZ schváliť realizáciu zámeru 
dostavby modernizácie futbal. štadióna v Nitre. SFZ zaslal v apríli Mestu list, v ktorom ho 
vyzýva, že na základe uznesenia výkonného výboru SFZ žiada podľa možností čo najskôr 
deklarovať záujem mesta formou akceptácie súhlasu na realizáciu tohto zámeru. Vyplýva to 
v rámci predloženého návrhu z dokumentov – uzn. vlády, ktorým boli schválené 
rekonštrukcie a modernizácie futb. štadiónov na Slovensku, následne uzatvorená zmluva 
medzi min. školstva a SFZ o postupnej realizácii tejto rekonštrukcie, a tým, že výkonným
výborom futbal. zväzu bol schválený poradovník, ktorý vychádza na Mesto Nitra. Na základe 
toho listu sme dohodli stretnutie na SFZ, kde sme dohodli postupnosť krokov ako budú 
uzatvorené zmluvné vzťahy, aby bolo jasné o akú dotáciu pre mesto Nitra ide, akým 
spôsobom bude mesto povinné spoluúčasťou vstúpiť. Na základe tohto materiálu je zrejmé, že 
na základe štátom poskytnutej dotácie mesto získa pre kategóriu 3 futbalového štadióna, do 
ktorého je zaradený štadión mesta Nitra, dotáciu na úrovni 2,4 mil. €. Na základe pravidiel 
financovania tohto zámeru je mesto povinné spolu s futbalovým klubom dofinancovať 40 % 
tejto investície, čo je na úrovni 1,6 mil. € s tým, že v prvom kroku je potrebné predložiť 
akceptáciu. Materiál bol spracovaný s tým, že súhlasíme s realizáciou tohto projektu, lebo 
Mesto získa nenávratnú dotáciu na úrovni 2,4 mil. € a budeme hľadať prostriedky na to, aby 
sme vedeli dofinancovať futbalový štadión a jeho rekonštrukciu na úrovni 40 % s tým, že časť 
prostriedkov sa budeme snažiť vyčleniť už v tomto rozpočte na základe prípravných 
a búracích prác a zvyšná časť financovania bude premietnutá do roku 2016 a 2017 v rámci 
presunov, pretože v zmysle vyjadrenia SFZ je povinné základné stavebné aktivity ukončiť                  
do polovice roku 2017, aby sme boli schopní plniť klubové povinnosti v prípade zaradenia              
do 1. ligy. Súčasťou materiálu sú všetky dokumenty, ktoré na úrovni štátu, min. školstva, SFZ 
a mesta boli prijaté a odôvodňujú realizáciu tohto projektu. Postupnosť krokov bude taká, že 
v prípade, že zašleme uznesenie MZ SFZ, že akceptujeme toto riešenie, bude nám predložená 
zmluva o spolupráci medzi futbalovým zväzom a Mestom Nitra, ktorá bude ponímať určitý 
časový harmonogram prác realizácie a následne bude podpísaná zmluva medzi oddielom a 
nositeľom tohto zámeru a dodávateľom diela v rozsahu, ktorý financuje futbalový zväz 
z prostriedkov dotácie. Na základe výberového konania verejného obstarávania sme mali 
v rozpočte vyčlenené prostriedky na obstaranie PD na úrovni 95 tis. €, z výsledku VO vzišiel 
projektant, ktorý má autorské práva na architektonickú štúdiu modernizácie a rekonštrukcie
futbalového štadióna a táto cena z VO skončila na hodnote 69 500 €, to znamená, že aj tam 
nastala úspora. Štúdia by mala byť predložená na schválenie SFZ do 31. 5. 2015.

primátor – schválili sme peniaze na projekty, už vlani sme mali v rozpočte 100 tis. €                     
na búracie práce, tie sa do rozpočtu vrátili lebo sa neuskutočnili. Keď bude projekt hotový, 
vieme to predložiť. 2,4 mil. € súťažil SFZ, to znamená že je tam hodnota všetkých tribún, 
ktorými sa doplní súčasná hlavná tribúna v Nitre, je to otázka architektonického riešenia.
Zostáva nám dobudovať niektoré zariadenia, ktoré sú podmienkou pre takýto štadión -
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vyhrievaný trávnik, osvetlenie, turnikety, šatne, parkovanie pre hostí. Sú určité plochy v rámci 
štadióna, ktoré musí architekt navrhnúť a ponúkli sme mu priestor pre podnikateľské
subjekty, ktoré by tam mohli realizovať aktivitu, ktorá priamo súvisí s futb. štadiónom. 
Vznikol by komplex, ktorý by na úrovni krajského mesta umožnil hrať 1. ligu. 
Koľko peňazí ide do hokeja? Pomohla nám vláda, aby sme pre ligu majstrov mali do augusta 
štadión v takom stave, aby sa tu mohla hrať liga majstrov. Keď nám vláda poskytne 1 mil. €
na rekonštrukciu hokej. štadióna, musíme to urobiť. Robíme všetko pre to, aby sme to 
skultúrnili, vytvorili podmienky pre mládež a aby sa tu mohli odohrať medzinárodné zápasy. 
Navrhujeme investíciu rozložiť do troch rokov, aby sme stihli termín, aby sme neohrozili 
fungovanie futb. klubu, tzn. že súčasné tribúny, ktoré vysúťažil futb. zväz, 2,4 mil. € sa dajú 
vsadiť do futb. štadióna, vieme už osadiť tribúny. Budeme pokračovať podľa projektu, každý 
rok predložíme aj spôsob financovania a čiastku, ktorú potrebujeme na dofinancovanie. 
Budeme sa snažiť za 1,6 mil. € urobiť niečo ďalšie v prospech štadióna a v prospech 
návštevníkov. Čo sa týka majetkových vecí, štadión je náš, prenajali sme ho do roku 2018              
pre FC Nitra, ktorý je dnes prenajímateľom, ale určite túto investíciu bude realizovať Mesto, 
prípadne Nitrianska investičná, aby sme to mali pod kontrolou. V každom prípade sme 
pripravení na taký variant, aby sme zostali aj po tejto investícii plnohodnotní majitelia futb. 
štadióna.

prednosta – 4 miliónový investičný náklad by mal byť rozdelený na 2,4 mil. € na konštrukčné 
riešenie tribún, 1,6 mil. € by malo byť na dobudovanie spevnených plôch jednak pre zázemie 
šatne a delegátov, priestor pre gastroobčerstvenie, bezpečnostné prvky a vyhrievaný trávnik.
Tieto podmienky budú zadefinované v štúdii, bude stretnutie s projektovým manažérom futb. 
zväzu a ďalšieho zástupcu štadióna, aby sa zadefinovali požiadavky SFZ, čo tá investícia 
musí obsahovať. Pokiaľ to financie dovolia, bude nadstavba tohto riešenia. Pokiaľ ide 
o vlastníkov investície, podľa vyjadrenia SFZ bude podpísaná zmluva o dielo medzi 
nositeľom inv. zámeru či to bude Mesto Nitra alebo Nitrianska investičná a dodávateľom 
konštrukčného riešenia tribún, ktorý sa bude vyplácať priamo z dotácie SFZ, investícia prejde 
do majetku mesta. Jedine čo si bude SFZ vyhradzovať na úrovni vlastníctva futb. štadióna
bude zriadenie vecného bremena tak, aby bolo možné využiť štadión pre podmienky alebo 
zápasy SFZ či už na štátnej alebo medzinárodnej úrovni. 

Vančo – kedy sa takto zadofinancuje kultúra? Chcem upozorniť poslancov, že by sme 
potrebovali slušnú tribúnu na námestí alebo aj kultúrno-spoločenskú sálu, lebo máme len 
PKO. Keby sme sa zamysleli, kde je ten balanc medzi športom, kultúrou a verejnými 
službami.

primátor – schválili sme peniaze aj na rekonštrukciu všetkých kultúrnych domov. Určite sa 
občania pýtajú prečo práve futbal, ale keď dostaneme peniaze na hokej, budeme robiť hokej.

Hlasovanie č. 29 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na realizáciu projektu rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna v Nitre (Jesenského 
ul.)

1. s c h v a ľ u j e
realizáciu projektu rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna v Nitre (Jesenského 
ul.) v zmysle tohto uznesenia

2. s ú h l a s í
s realizáciou projektu rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna v Nitre (Jesenského 
ul.)
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- za podmienok stanovených uznesením Vlády SR č. 115/2013 zo dňa 27. 02. 2013         vo 
veci Financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 
2013-2022

- za podmienok stanovených Konferenciou SFZ a plynúcich zo Zmluvy č. 0422/2013 
o podmienkach financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov 
na roky 2013-2022 uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a Slovenským futbalovým zväzom (SFZ)

- za podmienok ustanovených Smernicou UEFA pre infraštruktúra štadiónov z roku 2010 pre 
štadióny kategórie 3 a v Smernici SFZ „Infraštruktúra štadiónov 2018“ schválenej VV SFZ 
dňa 2. 12. 2014

3. s c h v a ľ u j e
spolufinancovanie projektu rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna v Nitre 
(Jesenského ul.) vo výške 40 %, t. j. vo výške do 1.600.000 EUR
u k l a d á
prednostovi MsÚ a) predložiť rozpočtové opatrenie v rozpočte r. 2015 s vyčlenením sumy 
100.000 EUR pod kapitolou Odboru investičnej výstavby a rozvoja pre potreby financovania 
prípravných a búracích prác prvej etapy rekonštrukcie futbalového štadióna v Nitre

                             T: 30. 06. 2015        K: MZ
b) zahrnúť finančnú sumu 1.500.000 EUR do návrhu rozpočtu na rok 2016 ako nevyhnutný 

výdavok pod kapitolou Odboru investičnej výstavby a rozvoja  T: 31. 12. 2015        K: MZ)
- uzn. č. 147/2015-MZ

prezentácia - 28
za - 26
proti - 0
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený. 

13. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 13/2015-MZ zo dňa   
5. 2. 2015 (Návrh na prijatie úveru na financovanie „Energetickej efektívnosti 
v municipálnych budovách“ v roku 2015) mat. č. 164/2015

prednosta – ide o doplnenie zásobníka mestských objektov, ktoré sú spôsobilé na čerpanie 
energetického úveru, doplnenie objektu MŠ Nedbalova. Bol spracovaný už energetický audit 
na všetky objekty, ktoré splnili podmienky čerpania takéhoto úveru tak ako odporučila 
Mestská rada - rekonštrukcia ZŠ Škultétyho, DOS J. Kráľa, BD Olympia a ZŠ kráľa
Svätopluka. Tieto objekty sú pripravené do súťaženia a realizácie a súčasne je spracovaný
audit aj na MŠ Nedbalova, preto sa do tohto zásobníka dopĺňa. Čo sa týka realizácie, čaká sa 
na stanovisko Min. školstva či budeme môcť k tomuto objektu čerpať dotáciu, o ktorú sme 
požiadali. 

Hlasovanie č. 30 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 13/2015-MZ zo dňa 5. 2. 2015
(Návrh na prijatie úveru na financovanie „Energetickej  efektívnosti v municipálnych 
budovách“ v roku 2015)
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 13/2015-MZ zo dňa 5. 2. 2015 (Návrh 
na prijatie úveru na financovanie „Energetickej  efektívnosti v municipálnych budovách“ 
v roku 2015) tak, že v schvaľovacej časti pod písm. c) sa na konci dopĺňa:
8/  MŠ Nedbalova) – uzn. č. 148/2015-MZ
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prezentácia - 29
za – 28
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2014-MZ                       
zo dňa 20. 11. 2014 (Diskusia) mat. č. 154/2015

prednosta – uzn. MZ z 20. 11. 2014 v časti diskusie mi bolo uložené spolu s odb. útvarom 
pripraviť na rokovanie MZ analýzu, ktorá by dokumentovala otázku príjmov a výdavkov
vynakladaných Mestom Nitra na MAD voči dopravcovi ARRIVA Nitra. Následne odborný 
útvar vykonal prieskum ako by sa dala takáto analýza spracovať. Slovenská dopravná 
univerzita takéto analýzy spracováva, stanovila predpokladanú hodnotu na úrovni minimálne
10 tis. € bez DPH a min. časový rozsah polroka, čo nie je zrealizovateľné v termíne, ktorý bol 
uložený MZ, a preto je takýto alternatívny návrh predložený. Buď takúto analýzu spracovať 
až z financií schválených na r. 2016 alebo zrušiť takéto uznesenie an blok. Možno povedať, že 
do polovice roku 2017 je vydaná licencia pre dnes existujúceho dopravcu. Preto by mohla byť 
analýza spracovaná do r. 2016 ako východisko pre nové zadanie, ktoré by mesto bolo povinné 
súťažiť bez ohľadu na to či sa rozhodne ísť cestou dodávateľskou alebo vlastným dopravným 
podnikom a práve takáto analýza by mohla byť východisko pre mesto ako na ďalšie obdobie 
postupovať.

Oremus – nesúhlasím s takýmto riešením, pretože idú obrovské peniaze do výkonov služieb 
vo verejnom záujme a keby sme ušetrili len 4 % v danom roku, tak by sa nám tie peniaze 
dávno vrátili. 10 tis. € nie je taká položka, aby sme to odsúvali na budúcoročný rozpočet.

primátor - máme pripravené varianty na rokovanie s licenčným dopravcom, jednak je to 
otázka zníženia ceny nafty, úprava grafikonu. Predpokladám, že by po rokovaniach malo prísť 
k úsporám. Je tu šanca nahradiť iné uznesenie alebo hlasovať ako je predložené. 

Hlasovanie č. 31 (o návrhu na uzn. - alt. č. 1: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2014-MZ zo dňa 20. 11. 
2014 (Diskusia)
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2014-MZ zo dňa 20. 11. 2014 
(Diskusia) tak, že v ukladacej časti sa vypúšťa celé pôvodné znenie:
„u k l a d á
prednostovi mestského úradu pripraviť na rokovanie mestského zastupiteľstva podrobnú 
analýzu, vypracovanú nezávislým odborným auditom o financovaní (príjmy a výdavky) 
mestskej hromadnej dopravy za posledné 4 roky v meste Nitra s návrhom opatrení 
smerujúcich k zníženiu straty za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi 
ARRIVA Nitra                                     T: 30. 4. 2015“
a nahrádza sa znením:
„u k l a d á
prednostovi mestského úradu zapracovať do návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 náklady na 
spracovanie podrobnej analýzy, (nezávislého odborného auditu) o financovaní mestskej 
hromadnej dopravy v celom rozsahu príjmov a výdavkov za posledné 4 roky v meste Nitra 
s návrhom opatrení smerujúcich k zníženiu straty za poskytovanie služieb vo verejnom 
záujme voči dopravcovi ARRIVA Nitra                 T: 31. 12. 2015“) – uzn. č. 149/2015-MZ
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prezentácia - 27
za – 24
proti - 0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený. 

15. Návrh na opätovné zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný 
súd    Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 143/2015

Prítomný Doc. Mgr. Ing. Peter Lazor, PhD.

Buranská – predkladám návrh na opätovné zvolenie Mgr. Ing. Petra Lazora, PhD. ako
kandidáta za prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra. Predseda OS sa                  
na nás obrátil listom, vzhľadom k tomu, že p. Lazor vykonáva doteraz túto funkciu, ale v júli 
mu končí volebné obdobie, takže nám predložil žiadosť, aby jeho kandidatúru na ďalšie 
volebné obdobie MZ schválilo.

Hlasovanie č. 32 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                
na opätovné zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu
v o l í
Doc. Mgr. Ing. Petra Lazora, PhD. opätovne za prísediaceho sudcu z radov občanov             
pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu) - uzn. č. 150/2015-MZ

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

16. Návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2015/2016  

mat. č. 111/2015
Bóňová – schvaľovať počty prijímaných žiakov a počty tried žiakov l. ročníka vyplýva 
zriaďovateľovi zo zákona č. 596 o štát. správe v školstve a šk. zákona č. 245/2008. Z tohto 
dôvodu je zriaďovateľ zodpovedný za materiálno-technické zabezpečenie škôl, a preto je 
potrebné schváliť počty tried a žiakov. Na šk. rok 2015/2016 navrhujeme schváliť 39 tried                
l. ročníka a 2 triedy nultého ročníka. Tieto počty vyplývajú z počtu detí, ktoré prišli                    
na zápis. 14 ZŠ až na 3 ZŠ spĺňajú aj legislatívu čo sa týka počtu žiakov v triedach - ZŠ 
Fatranská, ZŠ kn. Pribinu, A. Šulgana a ZŠ Nábrežie mládeže 5, ktoré zapísali viac detí ako je 
možné z kapacitných možností prijať a tento počet navrhujeme upraviť a schváliť na šk. rok 
2015/2016. Žiaci, ktorí nemôžu byť z kapacitných dôvodov prijatí, majú možnosť uchádzať sa 
o umiestnenie v iných školách alebo v okolitých obciach, nakoľko ide výlučne o deti 
z okolitých obcí. 

Štefek – nie je správne používať výrok „z kapacitných dôvodov“, ale z dôvodu platnej 
legislatívy, keď v triede prvákov má byť počet 22 a z tohto dôvodu tie tri ZŠ nemôžu zobrať 
viac žiakov. Nie je takýto problém pri Benkovej, kde sú nadaní žiaci a môže tam byť len 12 
žiakov a nebude problém na Novozámockej, kde  prvákov môže byť najmenej 11 a bude mať 
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10, čiže nebude môcť byť financovaná a predpokladám, že ten nultý ročník bude opäť na 
Orechovom dvore. 

Gut – musím reagovať na situáciu na Novozámockej, z ktorej sa robí čisto rómska škola, 
ktorá stráca výkonnosť. Je to správne koncentrovať všetkých žiakov rómskeho pôvodu?
Znepokojuje ma to, lebo škola stráca zmysel, lebo pre majoritné obyvateľstvo nie je 
zaujímavá. Skúsme sa zamyslieť, aké by sme mohli nájsť koncepčné riešenia, aby sme 
prinavrátili žiakov aj do okrajových častí mesta. Nie je rozumnejšie rozmiestniť tie deti                  
na rôzne školy, nekoncentrovať ich do jednej školy? Lebo nemajú medzi sebou žiadneho 
silnejšieho žiaka, tak nedokážu napredovať.

primátor – toto je otázka pre rodičov. Týmto problémom sa dlhodobo zaoberáme, 3 školy sme 
obetovali, preto navrhneme školskej komisii a možno aj po porade s Fakultou soc. práce, 
katedra romológie, že by sme sa týmto problémom začali hlbšie zaoberať. 

Hlasovanie č. 33 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh počtu 
prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2015/2016
s c h v a ľ u j e 
Návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2015/2016) - uzn. č. 151/2015-MZ

prezentácia – 29
za – 28
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 
  
17. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015 pre cieľové oblasti:    

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

mat. č. 103/2015
Jančovičová – predkladáme návrh na pridelenie dotácií v spomínaných oblastiach v zmysle 
VZN, ktoré upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. Materiál obsahuje prioritné 
oblasti, konkrétne návrhy a žiadateľov, ktorí požiadali o pridelenie dotácií vyššej ako 2 tis. €, 
čo je v kompetencii MZ a obsahuje informatívnu správu o dotáciách do výšky 2 tis. €, čo je 
v kompetencii rozhodnutia p. primátora.

Hlasovanie č. 34 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na pridelenie dotácií z rozpočtu  Mesta Nitry na rok 2015 pre cieľové oblasti:

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

s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu  Mesta Nitry na rok 2015 pre cieľové oblasti:

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

podľa predloženého návrhu) - uzn. č. 152/2015-MZ

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

18. Návrh na pridelenie voľného bytu č. 16/3. posch. na Rýnskej ul. č. 15 vyčleneného  
pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia, s. r. o. v zmysle uznesenia MZ 
v Nitre č. 80/2012-MZ, a to: p. Gabrielovi Kazánovi - zamestnancovi spoločnosti 
FOXCONN Slovakia, s. r. o. mat. č. 141/2015

prednosta – na základe žiadosti je predložený návrh na pridelenie voľného bytu vyčleneného 
pre zamestnancov FOXCONN Slovakia. Návrh bol prerokovaný v rámci poradných orgánov
– komisie MZ pre soc. veci, ktorý odporučila takéto riešenie ako aj mestská rada, ktorá 
uznesením takéto pridelenie schválila.

Kolenčíková – mestská rada prerokovala návrh a odporučila schváliť pridelenie tohto bytu.

Hlasovanie č. 35 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                
na pridelenie voľného bytu č. 16/3. poschodie na Rýnskej ul. č. 15  vyčleneného pre 
zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia  s. r. o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre          
č. 80/2012-MZ a to: p. Gabrielovi Kazánovi - zamestnancovi spoločnosti FOXCONN 
Slovakia s. r. o.
s c h v a ľ u j e
pridelenie voľného bytu č. 16/3. poschodie na Rýnskej ul. č. 15 vyčleneného                          
pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia  s. r. o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre  
č. 80/2012-MZ p. Gabrielovi Kazánovi - zamestnancovi spoločnosti FOXCONN         
Slovakia s. r. o.) – uzn. č. 153/2015-MZ

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

19. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2014-MZ zo dňa 
13. 02. 2014 a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2013-MZ             
zo dňa 27. 06. 2013 (prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201) 

mat. č. 150/2015
Némová – MZ uzn. č. 230/2013 schválilo v bode a) odpredaj budovy bývalej MŠ                                 
na Párovciach formou OVS a v bode b) schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa 
prenájom tejto budovy až do doby odpredaja predmetnej nehnuteľnosti formou OVS. Toto 
uznesenie č. 230/2013 bolo doplnené uznesením č. 52/2014, kde sa rozšíril odpredaj 
o pozemok pod touto budovou. V zmysle tohto schváleného uznesenia v bode a) bola 
vyhlásená OVS, 17. 10. sa konalo vyhodnotenie súťažných návrhov, ale keďže nebol 
doručený ani jeden, komisia odporučila opätovne opakovať OVS na odpredaj nehnuteľnosti, 
tzn. budovy a pozemok pod budovou. Na MZ konanom 19. 3. bol predložený materiál, 
podmienky OVS na odpredaj tejto nehnuteľnosti a MZ uzn. č. 122/2015 neschválilo súťažné
podmienky na odpredaj a uložilo prednostovi predložiť návrh na zrušenie uzn. č. 230/2013 
v bode a) na najbližšie rokovanie MZ. Na základe tohto uznesenia prekladáme návrh                     
na zmenu uznesenia a to tak, že zmena uzn. č. 230/2013 sa bude týkať vypustenia bodu a), 
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tzn. odpredaj budovy MŠ na Párovskej formou OVS, a zároveň odporúčame úplne zrušiť 
uznesenie č. 52/2014, ktorým sa schválil odpredaj pozemku pod touto budovou. 

Hlasovanie č. 36 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2014-MZ zo dňa 13. 02. 2014 a 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2013-MZ zo dňa 27. 06. 2013 
(prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201)
z r u š u j e
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2014-MZ zo dňa 13. 02. 2014
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2013-MZ zo dňa 27. 06. 2013 
(prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201) nasledovne:

- v schvaľovacej časti sa vypúšťa celý bod A. v znení:
„A.
odpredaj budovy MŠ na Párovskej ul., orientačné č. 40, súp. č. 1201, postavenej na parcele 
č. 871 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, k. ú. Nitra, zapísanej na LV č. 3681 
formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2009 
pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku 
mesta Nitry v znení neskorších dodatkov“
a doterajší bod B. sa označuje ako nový bod A.

- v schvaľovacej časti sa vypúšťa nasledovné znenie:
„s ú h l a s í
s tým, že peniaze získané predajom MŠ Párovská, sa použijú na rekonštrukciu budovy bývalej 
MŠ na Javorovej ul., resp. ďalších MŠ“

- v ukladacej časti sa vypúšťa celý bod 1. v znení:
„vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť vypracovanie návrhu súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže podľa 
bodu A. schvaľovacej časti uznesenia            T: 30. 10. 2013   K: MR“
a doterajší bod 2. sa označuje ako nový bod 1.) - uzn. č. 154/2015-MZ

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

20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom 
pozemkov pri OD Tesco) mat. č. 137/2015

Némová – na základe p. Muziku predkladáme návrh na prenájom pozemkov pred OD Tesco, 
spolu o výmere 216 m2 za účelom vybudovania Infocentra. Chcem upozorniť, že na jednom 
z týchto pozemkov parc. č. 1187/12 je umiestnené elektronické svetelné reklamné zariadenie, 
na základe nájomnej zmluvy medzi Mestom Nitra a spol. MEDIAEVOLUTION. Konateľ 
spol. na základe overenia zo dňa 15. 4. či by umiestnenie tohto Infocentra nejako ohrozilo 
prenájom tohto pozemku pre MEDIAEVOLUTION potvrdil, že bolo upravené umiestnenie 
tohto zariadenia tak, aby konštrukčné riešenie vyhovovalo aj stavbe nového Infocentra. 
Taktiež na odporučenie mestskej rady odbor majetku preveril záujem predchádzajúcich
záujemcov o prenájom týchto pozemkov, konkrétne spol. AM PROJECT a projekt 
TOMDVOR či majú záujem o prenájom pozemku. Potvrdili nám, že nemajú záujem.                     
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Na základe odporučenia mestskej rady predkladáme návrh na uznesenie schváliť prenájom 
ako prípad hodný osobitného zreteľa týchto jednotlivých pozemkov za účelom výstavby 
Infocentra pre Ľubomíra Muziku na dobu určitú 15 rokov za nájomné 0,l6 €/m2/rok počas  
doby výstavby max. do 2 rokov stavebného povolenia. Po uplynutí tejto doby, resp. odo dňa 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia bude nájomné zvýšené na sumu 24,94 €/m2/rok.
Ľubomír Muzika je povinný získať právoplatné stavebné povolenie na realizáciu budúcej 
stavby najneskôr do 12 mesiacov ododňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. V prípade schválenia 
zámeru odpredaja predmetných nehnuteľností má vlastník stavby prednostné právo na ich 
odkúpenie. Dôvod pre prípad hodný osobitného zreteľa je uvedený v materiáli. 

Kolenčíková – dávam doplňujúci návrh: MZ ukladá ved. odb. majetku: „2. Vypovedať 
nájomnú zmluvu s nájomcom stánku PNS, ktorý je na mestskom pozemku. T: 31. 7. 2015,            
K: MR.

Greššo – predkladám pozmeňovací návrh, kde vychádzam z dôvodovej správy, že mesto 
nemá vlastné zdroje na vybudovanie Infocentra. V pôvodnom uznesení chýba osobitný zreteľ, 
chceli by sme vyšpecifikovať to, za akých podmienok p. Muzika prenechá mestu priestor                 
na vybudovanie Infocentra. Predkladám návrh, kde sa mení okrem iného aj doba z 12 
mesiacov na 18 mesiacov na získanie stavebného povolenia, aby sme predišli zbytočným
nezrovnalostiam, ak by do 12 mesiacov nie z vlastnej viny nezískal stavebné povolenie.
Ostatná časť uznesenia zostáva nezmenená v pôvodnej verzii ako je. 

Oremus – myslím si, že ide o veľmi lukratívnu polohu v rámci nášho mesta, navrhujem 
alternatívu, aby bola vyhlásená OVS.

Vančo – vo VMČ sa snažíme zachovať voľné priestory, aby sme nezahusťovali zástavbu. 
Ľudia by tam chceli mať voľnejší priestor. Myslím, že keď hovoríme o takto významných 
priestoroch v našom meste ako je Štefánikova ulica, mala by tomu predchádzať štúdia ÚHA, 
aby sme vedeli, že či sa pešia zóna bude predlžovať alebo nie. 

Hlasovanie č. 37 (o doplňujúcom návrhu p. Kolenčíkovej: doplniť do ukladacej časti 
vedúcemu odboru majetku bod „2. Vypovedať nájomnú zmluvu s nájomcom stánku PNS, 
ktorý je na mestskom pozemku. T: 31. 7. 2015, K: MR)
prezentácia - 26
za - 20
proti - 1
zdržal sa - 4
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 38 (o pozmeň. návrhu p. Grešša –  ...„zmena získať právoplatné stavebné 
povolenie na realizáciu budúcej stavby „najneskôr do 12 mesiacov“ zmeniť na „najneskôr                             
do 18 mesiacov“)
prezentácia – 24
za – 17
proti - 1
zdržali sa - 4      
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 39 (o návrhu p. Grešša k mat. č. 137/2015 doplniť uzn. o text: „Nájomca je 
povinný bez zbytočného odkladu po získaní kolaudačného rozhodnutia poskytnúť Mestu 
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Nitra - dať do užívania časť nehnuteľnosti – stavby o výmere 5 m2 pre účel zriadenia pobočky 
Infocentra s vlastným vchodom z ulice a prístupom k soc. zariadeniam po dobu minimálne          
15 rokov za nájomné vo výške 24,94 €/m2/rok + náhrada reálne spotrebovaných energií) 
prezentácia - 22
za - 16
proti - 1
zdržal sa – 3
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 40 (o návrhu na uzn. ako celku vrátane pozmeňovacích návrhov)
prezentácia - 25
za - 15
proti - 6
zdržali sa - 4
Návrh nebol schválený. 

Hlasovanie č. 41 (o návrhu p. Oremusa – vyhlásiť OVS na prenájom mestských pozemkov)
prezentácia - 29
za – 7
proti - 4
zdržali sa - 17
Návrh nebol schválený. 

Hlasovanie č. 42 (o pôvodnom návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  (prenájom pozemkov           
pri OD Tesco) 
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom nehnuteľností v kat. úz. Nitra, a to pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1187/5 –
ostatné plochy o výmere 66 m2, parc. č. 1187/9 – ostatné plochy o výmere 15 m2, parc. č. 
1187/10 – ostatné plochy o výmere 15 m2, parc. č. 1187/12 – ostatné plochy o výmere 82 m2 

a časti o výmere cca 38 m2 z parc. č. 1413/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
13338 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra za účelom výstavby 
infocentra pre Ľubomíra Muziku, Furmanská 33/A, Nitra na dobu určitú, 15 rokov                    
za nájomné vo výške 0,16 €/m2/rok počas doby výstavby objektu, maximálne však 2 roky odo 
dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Po uplynutí tejto doby, resp. odo dňa právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia, bude nájomné zvýšené na sumu 24,94 €/m2/rok. Ľubomír Muzika 
je povinný získať právoplatné stavebné povolenie na realizáciu budúcej stavby najneskôr do 
12 mesiacov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. V prípade schválenia zámeru odpredaja 
predmetných nehnuteľností má vlastník stavby prednostné právo na ich odkúpenie.
Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto 
Nitra má záujem na výstavbe infocentra, avšak na jeho realizáciu z vlastných zdrojov nemá 
finančné prostriedky. Žiadateľ zabezpečí výstavbu tohto objektu na vlastné náklady a Mesto 
Nitra získa finančné prostriedky do rozpočtu mesta
u k l a d á  
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia                   T: 31.07.2015  K: MR) 
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prezentácia - 28
za - 15
proti - 7
zdržali sa - 5
Návrh nebol schválený.

Kolenčíková - dohodovacia komisia navrhuje k pôvodnému uznesenie doplniť návrh                         
p. Grešša.  

Hlasovanie č. 43 (o návrhu dohodovacej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  (prenájom pozemkov           
pri OD Tesco) 
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom nehnuteľností v kat. úz. Nitra, a to pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1187/5 –
ostatné plochy o výmere 66 m2, parc. č. 1187/9 – ostatné plochy o výmere 15 m2, parc. č. 
1187/10 – ostatné plochy o výmere 15 m2, parc. č. 1187/12 – ostatné plochy o výmere 82 m2 

a časti o výmere cca 38 m2 z parc. č. 1413/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
13338 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra za účelom výstavby 
infocentra pre Ľubomíra Muziku, Furmanská 33/A, Nitra na dobu určitú, 15 rokov za 
nájomné vo výške 0,16 €/m2/rok počas doby výstavby objektu, maximálne však 2 roky odo 
dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Po uplynutí tejto doby, resp. odo dňa právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia, bude nájomné zvýšené na sumu 24,94 €/m2/rok. Ľubomír Muzika 
je povinný získať právoplatné stavebné povolenie na realizáciu budúcej stavby najneskôr do 
12 mesiacov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. V prípade schválenia zámeru odpredaja 
predmetných nehnuteľností má vlastník stavby prednostné právo na ich odkúpenie.
Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu po získaní kolaudačného rozhodnutia poskytnúť 
Mestu Nitra - dať do užívania časť nehnuteľnosti – stavby o výmere 5 m2 pre účel zriadenia 
pobočky Infocentra s vlastným vchodom z ulice a prístupom k soc. zariadeniam po dobu 
minimálne 15 rokov za nájomné vo výške 24,94 €/m2/rok + náhrada reálne spotrebovaných 
energií)
Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto 
Nitra má záujem na výstavbe infocentra, avšak na jeho realizáciu z vlastných zdrojov nemá 
finančné prostriedky. Žiadateľ zabezpečí výstavbu tohto objektu na vlastné náklady a Mesto 
Nitra získa finančné prostriedky do rozpočtu mesta
u k l a d á  
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia                   T: 31.07.2015  K: MR) 

prezentácia – 26
za - 13
proti - 5
zdržali sa - 6
Návrh nebol schválený. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre neprijalo uznesenie k danému bodu rokovania.
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21. Návrh na odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. („Fit park Topoľová“ Nitra, parc. č. 921/34, kat. 
územie Chrenová) mat. č. 134/2015

Némová – ide o „Fit park Topoľová“ v obstarávacej cene 15 505,60 €. 

Hlasovanie č. 44 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, 
s. r. o. („Fit park Topoľová“ Nitra, parc. č. 921/34, kat. územie Chrenová)
s c h v a ľ u j e
odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt       
Nitra, s. r. o., a to: „Fit park Topoľová“ Nitra, parc. č. 921/34, kat. územie Chrenová) 
v obstarávacej cene 15 505,60 € 
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť  vyhotovenie dodatku  k Príkaznej zmluve č. j. 
783/2014/Služ. zo dňa 21. 03. 2014 Službyt Nitra, s. r. o.        T: 30. 09. 2015     K: MR)

prezentácia - 18
za – 18
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

22. Návrh na odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. („Židovská Synagóga“ Nitra, súp. č. 1391, parc. č. 
1389, kat. územie Nitra) mat. č. 135/2015

Némová – predkladáme návrh na odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon 
správy spoločnosti Službyt Nitra, ktorý je na LV vedený ako Židovská Synagóga v celkovej 
obstarávacej cene  894 582,71 €.

Gavalovič – nikdy sme nepoužívali termín „Židovská Synagóga“, je to tak na LV?

Burda – v súčasnosti sa to volá Synagóga, pretože to nie je sakrálny objekt, nepatrí to 
Židovskej náboženskej obci, je to majetok mesta, je to koncertná a výstavná sála, ale                     
na aktuálnom LV je to Židovská Synagóga. Odovzdáme to do správy Službytu a až potom sa 
to bude musieť zmeniť na LV na Synagógu. 

Hlasovanie č. 45 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                
na odovzdanie majetku  vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt 
Nitra, s. r. o. („Židovská Synagóga“ Nitra, súp. č. 1391, parc. č. 1389, kat. územie Nitra)
s c h v a ľ u j e
odovzdanie majetku  vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt      
Nitra, s. r. o., a to:

- „Židovská Synagóga“ Nitra, súp. č. 1391, parc. č. 1389, kat. územie Nitra v celkovej  
obstarávacej cene 894 582,71 €
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť aktualizáciu Prílohy č. 1 ku Komisionárskej  zmluve 
(nebytové priestory) č. 10/07/1479/07/OM, Službyt Nitra, s. r. o., č. j. 1479/07/OM
                                   T: 30. 09. 2015      K: MR)  - uzn. č. 156/2015-MZ
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prezentácia – 20
za - 20
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemku registra „C“ KN, parc. č. 891/1, kat. úz. Nitra) mat. č. 136/2015

Némová – na základe žiadosti p. Hanusa, ktorý požiadal o prenájom plochy o výmere 38 m2 

z parc. č. 891/1 a na základe jednotlivých stanovísk a odporúčaní VMČ, komisie majetku 
a mestskej rady predkladáme návrh na uznesenie schváliť ako prípad hodný osobitného 
zreteľa prenájom časti o výmere 38 m2 pre p. Hanusa na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou za nájomné vo výške 10,- €/m2/rok.

Hlasovanie č. 46 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  (prenájom časti pozemku registra 
„C“ KN parc. č. 891/1, kat. úz. Nitra) 
s c h v a ľ u j e    
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom časti o výmere 38 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 891/1 – ostatné plochy      
o celkovej výmere 9 164 m2 v katastrálnom území Nitra, zapísaný na liste vlastníctva č. 3681, 
vlastník Mesto Nitra, pre Pharm. Dr. Petra Hanusa, Hanus – Bylinné prípravky, Ľ. Okánika 2, 
Nitra, IČO: 35138831 na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné         
vo výške 10,- €/m2/rok.
Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že zanikli 
príčiny, pre ktoré Pharm. Dr. Peter Hanus ukončil nájomný vzťah k časti parc. č. 891/1 
o výmere 38 m2, kat. úz. Nitra, založený dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. j. 1425/06/SM 
zo dňa 20. 12. 2006. Na prenajatej nehnuteľnosti v súlade s účelom nájmu nájomca vybudoval 
spevnenú prístupovú plochu z bočnej strany budovy baliarne bylinných farmaceutických 
prípravkov, ktorú však využívali obyvatelia okolitých bytov na parkovanie. Z tohto dôvodu   
na žiadosť nájomcu zanikol dňa 30. 04. 2013 prenájom k časti o výmere 38 m2 z parc. č. 
891/1, kat. úz. Nitra. Po ukončení výstavby parkovacích miest na Párovciach bude spevnená 
plocha opätovne slúžiť nájomcovi na pôvodný účel a Mesto Nitra získa finančné prostriedky 
do rozpočtu mesta.
u k l a d á  
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve podľa 
schvaľovacej časti uznesenia          T: 30. 06. 2015, K: MR) - uzn. č. 157/2015-MZ
prezentácia – 23
za - 23
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

24. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 61/2015-MZ zo dňa 
05. 02. 2015 (PROXENTA Private Equity, s. r. o.) mat. č. 144/2015

Némová – uzn. č. 61/2015 MZ schválilo zámer odpredať časť pozemku o výmere spolu 66 m2 

pre spol. PROXENTA Private Equity, s. r. o., spol. nás požiadala o zmenu subjektu, nakoľko 
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všetky práva a povinnosti stavebníka previedli na svoju dcérsku spoločnosť Dúhové bývanie, 
s. r. o.. Z toho dôvodu predkladáme návrh na zmenu tak, že v schvaľovacej časti sa pôvodné 
znenie pre spol. PROXENTA Private Equity, s. r. o. nahrádza znením Dúhové bývanie s. r. o..

Hlasovanie č. 47 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 61/2015-MZ zo dňa 05. 02. 2015 
(PROXENTA Private Equity, s. r. o.)
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 61/2015-MZ zo dňa 05. 02. 2015 
(PROXENTA Private Equity, s. r. o.) nasledovne:

- v schvaľovacej časti sa nasledovné znenie:
„pre spoločnosť PROXENTA Private Equity, s. r. o., Röntgenova 26, Bratislava, IČO: 
35962160“
nahrádza znením:
„pre spoločnosť Dúhové bývanie s. r. o., Röntgenova 26, Bratislava, IČO: 47979933“

- v schvaľovacej časti sa nasledovné znenie:
„spoločnosť PROXENTA Private Equity, s. r. o.“ nahrádza znením: „Dúhové bývanie s. r. o.“

- v ukladacej časti sa nasledovné znenie:
„T: 30. 05. 2015“ nahrádza znením: „T: 31. 08. 2015“) - uzn. č. 158/2015-MZ

prezentácia – 26
za – 22
proti - 0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený.

25. Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nitry, parc. 
č. 168/1, parc. č. 173/4, k. ú. Nitra v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. 

mat. č. 145/2015
Némová – vecné bremeno bude zriadené v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., ide 
o stavbu, rekonštrukcia bývalého biskupského hostinca na Sihoti, ide o rozšírenie NN 
káblového distribučného rozvodu. Vecné bremeno bude zriadené ako je uvedené v návrhu              
na uznesenie.

Hlasovanie č. 48 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nitry parc. č. 168/1, parc. č. 
173/4, k. ú. Nitra v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.
s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena k pozemkom vo výlučnom vlastníctve Mesta Nitry nachádzajúcim 
sa v k. ú. Nitra,  register „C“ KN, a to k parcele č. 168/1 – ostatné plochy o výmere                
48 631 m2, LV č. 3681 a parc. č. 173/4 – ostatné plochy o výmere 2 462 m2, LV č. 5953, 
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.             
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, ako oprávneného z vecného 
bremena zriadiť a uložiť elektroenergetickú stavbu a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane 
rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich 
prevádzku (ďalej len „elektroenergetické stavby“), ktoré sú súčasťou stavebného objektu
„Elektrický káblový rozvod NN“ v rámci stavby „NN Nitra Sihoť – NNK, rozšírenie NN 
káblového distribučného rozvodu“ realizovanej na vyššie uvedených parcelách a vykonávať 
vlastnícke práva spojené s elektroenergetickými stavbami, t. j. užívanie, prevádzkovanie, 
údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 
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predmetnej stavby a jej odstránenie, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými                        
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného 
a v povinnosti Mesta Nitry, ako povinného z vecného bremena, strpieť zriadenie a uloženie 
elektroenergetických stavieb a obmedzenia súvisiace s výkonom vlastníckeho práva 
spojeného s elektroenergetickými stavbami, ako aj nútené obmedzenie užívania zaťažených 
nehnuteľností v ochrannom pásme elektroenergetických stavieb v zmysle zákona č. 251/2012 
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade 
s platnou STN. Počas výstavby bude uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien a prevzatí záväzku. Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku 
bude uzatvorená za uvedených podmienok po vybudovaní elektroenergetických stavieb 
najneskôr do 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
Rozsah vecných bremien bude určený geometrickým plánom po zrealizovaní stavieb. Vecné 
bremená budú zriadené na dobu určitú počas životnosti elektroenergetických stavieb a budú 
zriadené ako vecné bremená in personam. Vecné bremená budú zriadené za jednorazovú 
odplatu, ktorá bola stanovená uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 74/2013-MZ         
zo dňa 14.03.2013, pričom povinnosť  jej úhrady preberie v súlade s § 531 a § 532 zákona          
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení na seba Oto Rojko, Samova 6, 949 01 
Nitra, ako platiteľ.
Mesto Nitra prenechá, dočasne, po dobu odo dňa uzavretia zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku do dňa vzniku vecných bremien podľa zmluvy 
o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku, časť budúcej zaťaženej nehnuteľnosti            
do bezodplatného užívania Západoslovenskej distribučnej, a. s. za účelom umiestnenia, 
výstavby a užívania plánovanej stavby v záujme zabezpečenia stavebného a kolaudačného 
konania.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia

   T: 31. 10. 2015     K: MR)  -  uzn. č. 159/2015-MZ
prezentácia – 25
za – 24
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti             
z pozemku registra „C“ KN parc. č. 395, kat. úz. Horné Krškany)   mat. č. 139/2015

Némová – odbor majetku riešil žiadosť p. Jašíka, .ktorý požiadal o prenájom z časti pozemku 
395 o celkovej výmere 285 m2 za účelom záhrady. Vzhľadom k výmere a k cene podľa VZN, 
ktorú by mal zaplatiť, by celková suma predstavovala 539,70 €/rok, preto požiadal 
o prenájom polovice tohto pozemku. Na základe odporúčania z diskusie a uznesenia mestskej 
rady, predkladáme zmenený návrh na uznesenie, do mestskej rady bolo ako prípad hodný 
osobitného zreteľa prenájom časti priamo pre žiadateľa, II. alt. – neschváliť. 
Mestská rada odporučila, aby MZ schválilo prenájom tejto záhrady ako celku, odporučila 
schváliť zámer priameho prenájmu za nájomné vo výške minimálne 0,42 €/m2/rok podľa 
VZN č. 21/2009.

Hlasovanie č. 49 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                      
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  (prenájom časti z pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 395, kat. úz. Horné Krškany) 
s c h v a ľ u j e 
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podľa § 9a ods. 9 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer priameho prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 395  - záhrady o celkovej 
výmere 1 285 m2 v katastrálnom území Horné Krškany, zapísaný na liste vlastníctva č. 7185, 
vlastník Mesto Nitra na dobu neurčitú, za nájomné vo výške minimálne 0,42 €/m2/rok 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov T: 31. 07. 2015   K: MR) – uzn. č. 160/2015-MZ

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

27. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 
pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 a parc. č. 7261/210, k. ú. Nitra)   mat. č. 147/2015

Némová – odbor majetku eviduje žiadosť p. Juraja Michalíka s manž. o odkúpenie časti 
pozemku 7261/209 o výmere cca 17 m2 a časť pozemku 7261/2010 o výmere cca 13 m2,
spolu cca 30 m2. Tieto pozemky sa nachádzajú na križovatke ulíc Hviezdoslavova – Kmeťova 
a tvoria vstup do garáže žiadateľov a sú priľahlé k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve
žiadateľov. V tomto materiáli upozorňujeme na to, že na pozemok 7261/209 o celkovej
výmere 1 349 m2 je schválený zámer odpredaja pre p. Lysého s manž., kde má záujem 
postaviť Kozmetický salón a byt. 
VMČ odporúča schválenie odpredaja pre p. Michalíka z časti pozemku, ktorý bol schválený 
zámerom pre p. Lysého. Pán Michalík začal reagovať až keď bolo zverejnené uznesenie                 
o odpredaji pozemku pre p. Lysého. Taktiež komisia MZ odporúča schváliť zámer odpredaja 
časti pozemku č. 7261/209 o výmere 17 m2 a výmere 13 m2 z pozemku 7261/ 210, a to                 
za cenu znal. posudku, ktorý bol vypracovaný na pozemok 7261/209  81,70 €/m2 + DPH              
pre p. Michalíka z dôvodu, že tvorí vstup na ich nehnuteľnosti - do garáže. 
Na základe týchto skutočností uvedených v materiáli predkladáme návrh na zámer nakladania 
s týmito nehnuteľnosťami v dvoch alternatívach. I. alternatíva – schváliť zámer odpredať časť 
pozemku z parc. č. 7261/209 o výmere 17 m2 a z druhej parcely o výmere 13 m2                            
pre žiadateľov p. Michalíka a manž., II. alternatíva je neschváliť zámer odpredaja. 

Hlasovanie č. 50 (o návrhu na uzn. - alt. I: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku   „C“ KN 
parc. č. 7261/209 a parc. č. 7261/210, k. ú. Nitra)
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredať časť pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 – ostatné plochy o výmere cca        
17 m2  a parc. č. 7261/210 – ostatné plochy o výmere cca 13 m2, spolu o výmere cca 30 m2,    
k. ú. Nitra zapísané na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry pre Ing. Juraja Michalíka           
s manželkou Adelou Michalíkovou, obaja bytom Kmeťova 15, 949 11 Nitra, z dôvodu
zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, so zámerom 
vybudovať príjazd k týmto nehnuteľnostiam. 
Žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi susediacich nehnuteľností, a to pozemku      
„C“ KN parc. č. 7449/10 a parc. č. 7449/12 a stavby s. č. 1027 – rodinný dom postavenej      
na parc. č. 7449/12, k. ú. Nitra, zapísaných na LV č. 7399. 
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Kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  T: 30. 09. 2015   K: MR) - uzn. č. 161/2015-MZ

prezentácia - 26
za – 23
proti  0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený. 

28. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky 
„C“ KN parc. č. 230/1, 230/2 a 230/3, k. ú. Chrenová)          mat. č. 138/2015

Némová – odbor majetku eviduje žiadosť p. Gombárika a p. Tatiany Houškovej, ktorí 
požiadali o odkúpenie pozemkov parc. č. 230/1 o výmere 144 m2, 230/2 o výmere 76 m2, 
230/3 záhrady o výmere 284 m2 v k. ú. Chrenová, ktoré zdedili po svojich rodičoch, ktorí tieto 
užívali od roku 1979. Chcem upozorniť, že v tejto lokalite už odbor majetku riešil vlastníkov 
susedných pozemkov a MZ uzn. č. 123/2015 a č. 124/2015 schválilo zámer odpredaja týchto 
nehnuteľností pre žiadateľov manž. Blaškových a Stehlíkových. 
Na základe stanovísk predkladáme návrh na uznesenie v dvoch alternatívach: I. alt. - schváliť 
zámer odpredaja pozemku pre týchto žiadateľov v dvoch bodoch: bod l. podľa § 9a ods. 8 
písm. b) zákona 138/1991, pozemok pod stavbou a priľahlý malý pozemok, ktorý tvorí dvor 
a v bode 2. je schváliť spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa zámer odpredať 
pozemok, ktorý tvorí záhradu. II. alt. je neschváliť zámer odpredaja týchto pozemkov.

Hlasovanie č. 51 (o návrhu na uzn.: alt. I: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky „C“ KN parc. č. 
230/1, 230/2 a 230/3, k. ú. Chrenová)
s c h v a ľ u j e   
1. podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších            
predpisov 
zámer odpredať pozemok „C“ KN parc. č. 230/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere    144 m2

a pozemok „C“ KN parc. č. 230/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 76 m2, k. ú. Chrenová, 
zapísané na LV č. 1223 vo vlastníctve Mesta Nitry, pre Ing. Romana Gombárika, Jesenského 
1114/52, 926 01 Sereď a Tatianu Houškovú, Hosínská 874/4A, 370 10 České Budějovice, do 
podielového spoluvlastníctva, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania, nakoľko na pozemku 
“C“ KN  parc. č. 230/1 je postavená stavba s. č. 763 - rodinný dom, zapísaný na LV č. 1167, 
ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov a pozemok „C“ KN parc. č. 230/2 je 
priľahlý pozemok a obidva sa nachádzajú v oplotení rodinného domu vo vlastníctve 
žiadateľov, ktorý zdedili po svojich rodičoch, ktorí ho užívali od roku 1979. Zároveň sa tým 
scelia a usporiadajú pozemky tak, ako sú oplotené.
Kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
2. podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších      
predpisov 
zámer odpredať pozemok „C“ KN parc. č. 230/3 – záhrady o výmere 284 m2, k. ú. Chrenová, 
zapísaný na LV č. 1223 vo vlastníctve Mesta Nitry, pre Ing. Romana Gombárika, Jesenského 
1114/52, 926 01 Sereď a Tatianu Houškovú, Hosínská 874/4A, 370 10 České Budějovice, do 
podielového spoluvlastníctva, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania, nakoľko na pozemku 
“C“ KN  parc. č. 230/1 je postavená stavba s. č. 763 - rodinný dom, zapísaný na LV č. 1167, 
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ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov, ktorý zdedili po svojich rodičoch, ktorí ho 
užívali od roku 1979 spolu s priľahlými pozemkami „C“ KN parc. č. 230/2 a parc. č. 230/3, 
ktoré majú v oplotení rodinného domu a ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria 
neoddeliteľný celok           so stavbou.
Kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  T: 30. 09. 2015, K: MR) – uzn. č. 162/2015-MZ

prezentácia – 27
za - 25
proti - 0
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený. 

29. Interpelácie

Interpelácie neboli vznesené žiadne.

30. Diskusia

Tekeliová – 1/ ako sa naložilo s majetkom mesta, konkrétne na čo bolo použitých 31
notebookov, ktoré sa vrátili?
2/ v akom stave sú práce na hokejovom štadióne, dokumentácia, aké sú náhľady                            
do budúcnosti, lebo máme fin. prostriedky z Úradu práce, ktoré treba vyčerpať do konca júna.

primátor – prednosta predložil návrh na rozdelenie notebookov pre organizácie, tento návrh 
sme zatiaľ nerealizovali, sú k dispozícii. Uvažujeme pre MsP a pre školy. Rozpis máme, ak 
by ste mali vlastné požiadavky, tak ich uplatnite, všetky sú k dispozícii.
Čo sa týka prestavby hokejového štadióna, 500 tis. € je na účte  mesta Nitry, ďalšia žiadosť je 
na ďalších 500 tis. €, ktorá vznikla z toho, že keď sa spracovala PD, zdvihla sa cena 
vzduchotechniky a protipožiarnej ochrany, odťahu splodín. V rámci VO hľadáme firmu, ktorá 
by nám to zabezpečila čo najlacnejšie, je to od 100 do 800 tis. €. V I. etape sú vybudované 
šatne, ktoré vieme zúčtovať, začalo sa s výmenou mantinelov z plexiskla, ktoré sú objednané 
s tým, že z hlavnej plochy prechádzajú na vedľajšiu ľad. plochu. Dohodla sa cena montáže                  
s dodávateľom z Čiech, predpokladám, že by sa do tejto čiastky mohla vojsť klimatizácia. 
Ďalších 500 tis. € by sme chceli použiť na rekonštrukciu sociálnych zariadení, prechodových
chodieb, kde by malo byť položených 900 m2 novej gumy a opláštenie. Mantinely, striedačky, 
časomiera a vzduchotechnika by boli ukončené a zúčtované do 30. 6. 2015. Je dôležité, aby to 
bolo zúčtované a s Úradom vlády pozitívne vyriešené. Určite budeme rekonštruovať len                 
do hodnoty l mil. €, PD je k dispozícii.  Projekt má hodnotu 1,8 mil. €, ale na to nemáme 
peniaze, zháňame ich mimo rozpočet mesta.

Hecht – občania sa na mňa obrátili ohľadom okolia cyklodepa, ktoré je schátralé, petang 
ihrisko, neupravené plochy naokolo, neexistuje prechod pre chodcov smerom na Nábrežie 
mládeže Ľ. Okánika. Cyklotrasa po celej dĺžke k novému mostu je na viacerých miestach 
vypadaná dlažba, prečerpávacia stanica na Nábreží mládeže je posprejovaná a odtrhnutá 
plechová krytina, kde môže prísť k úrazu. Apelujem na kompetentných, aby to dali                           
do poriadku. 
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Občania by privítali, keby stránka Mestských služieb bola aktualizovaná, pretože sme                  
za tieto veci kritizovaní. 

primátor – prečerpávajúca stanica nie je náš objekt, ale objekt výstavby CT, my môžeme iba 
upozorniť listom vlastníka. Čo sa týka stránky Mestských služieb, upozorníme.

Greššo – nakoľko očakávame výzvy na čerpanie fin. prostriedkov z fondov EÚ, bolo by 
potrebné pripraviť a aktualizovať podklady k relevantným inv. akciám a poskytnúť dostatok 
času inv. oddeleniu a v spolupráci s projektovým tímom pripraviť sa na tieto výzvy. 
Preto navrhujem MZ návrh na aktualizáciu cien pripravovaných inv. akcií ako podklad                  
pre čerpanie fin. prostriedkov z fondov EÚ a uložiť ved. odd. vybrať inv. akcie, ktoré spĺňajú 
podmienky k čerpaniu prostriedkov z EÚ a aktualizovať PD a cenové kalkulácie k týmto 
vybraným inv. akciám, aby sme boli reálne s tými projektami pripravení. 

primátor – máme presne vytypované investície, ktoré môžeme financovať z územného 
mestského rozvoja. Boli predmetom porady vo VMČ a spôsob ich financovania. Materiál sa 
dopracováva, budeme schvaľovať definitívny dokument na MZ. Čo sa týka cyklotrás, ktorých 
PD sa idú súťažiť, toto všetko sa plní. Nevieme všetko realizovať z Európskych fondov, ale 
zoznam je pripravený. 

Košťál – 1/ v priebehu tohto roka sme mali na VMČ zástupcu občanov BD za účelom 
prešetrenia parkovania za internátom UKF, bývalý Interhotel Nitra. Chcel som dať návrh                  
na zrušenie tohto parkovania, ale nebolo to doriešené. Chcel som poprosiť o dočasné zrušenie. 
Je tam cca 10 parkovacích miest a teraz tam nikto neparkuje, lebo parkovisko je platené. Je 
možné zistiť aký je mesačný zárobok tohto parkovacieho automatu? Na komisii dopravy som 
sa vyjadril, aby bol tento parkovací automat zrušený. Chcem požiadať kompetentnú osobu 
o vyjadrenie ako to bude ďalej, lebo je to neúnosné. Nemohli by byť obyvatelia oslovení 
rezidenčnými kartami? 
2/ chcel by som dostať informáciu o termínoch kosenia na Chrenovej, ktorá firma a kedy to 
zabezpečuje.  
3/ kedy sa bude vykonávať prekyprenie detských ihrísk?

primátor – spoplatnenie ulíc a osadenie parkovacích automatov bolo na základe odborného 
návrhu. Nevidím dôvod na zrušenie. Rezidenčné karty obyvateľom na parkovisko, ktoré nie je 
spoplatnené pod Ľ. Okánika 2 môžu byť, ale ostatné musí zostať, lebo by sme museli zrušiť 
všetky automaty. 
Čo sa týka kosby na Chrenovej, riaditeľovi Mestských služieb som odporučil, aby sa začalo 
s kosbou na úrovni celého mesta. Podpíšem všetky objednávky, pokiaľ nepríde 
k definitívnemu vysúťaženiu objektov, lebo je to dôležité. Kosba bude bežať naraz v celom 
meste a to trvá cca 12 dní aj s vyzbieraním.

Oremus  - v akom štádiu je pozemok pod trafostanicou na Dvorčanskej?

Némová – nájomná zmluva pod budúcou trafostanicou je uzatvorená. Momentálne 
doťahujeme zmluvy o vecnom bremene so Zsl. distribučnou a s Biskupským úradom, 
ktorému boli zmluvy doručené na podpis.

Dovičovič – doteraz som nedostal odpovede na moje otázky:
- akú činnosť vykonávala Nitrianska investičná od 1. 11. 2014?
- čo mesto dostalo za 39 560 € v roku 2014 od Energetickej agentúry?
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- za koľko Mesto Nitra nakupuje 1 MWh silovej elektriny?
- Chcem sa spýtať či mesto môže poskytovať na činnosť transfer svojej obch. organizácii, nie 
ako je v zákone uvedené na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme?
Vychádzam zo zverejnených zmlúv, je naozaj potrebné, aby sme mali prostredníka, ktorý 
jednu akciu vysúťaží za l 154 tis. € a on ju zadá dodávateľovi za 1 142 tis. €? Nebolo by 
vhodnejšie, keby zadalo Mesto priamo dodávateľovi? 

- Disponuje Nitrianska investičná prostriedkami, ktorými zaplatí uzatvorenú zmluvu na útulok 
pre bezdomovcov? Lebo som nenašiel informácie o tom, že by na to mala financie. Býva to 
tak, že najskôr uzavrie zmluvu s mestom, a potom zmluvu s dodávateľom. Z mesta dostane na 
základe zmluvy fin. prostriedky na akciu a následne zazmluvní s dodávateľom. Tu som 
zmluvu medzi Mestom Nitra a Nitrianskou investičnou nenašiel. 

- Všetci sme zaregistrovali a stretlo sa to s apriorným odmietnutím je kríž na Zobore. Aké je 
k tomu stanovisko, lebo to považujem za niečo, čo rozhodne nie potrebné tomuto mestu. Keď 
chce dotyčný pán mestu pomôcť, určite by sme jeho príspevok radi prijali a vedeli použiť.

- Na MZ pri materiáli týkajúcom sa eurofondov odznelo, že na také niečo ako letné kúpalisko 
nie sú fondy. Na lokálnej televízii beží informácia o tom ako v Diakovciach prenajali 
kúpalisko súkromnému subjektu, ktorý ho bude čiastočne rekonštruovať z európskych 
zdrojov. Je to mylná informácia alebo vieme nájsť aj my spôsob ako sa dostať aspoň k časti 
tej veľkej investície, ktorú chceme zrealizovať? 

- Chceme rekonštruovať zimný štadión a máme limitované prostriedky. Domnievam sa, že 
mnohí z fanúšikov by boli ochotní obetovať nejaké eurá na účet, ktorý by bol viazaný výlučne 
na rekonštrukciu zimného štadióna. Nie je to síce zdroj, ktorým by sme vykryli financovanie 
zimného štadióna, ale raz, keď bude zimný štadión hotový, mohla by visieť tabuľa s menami 
tých, ktorí na tú rekonštrukciu osobne prispeli. 

Gavalovič – toho času sa spracováva Plán soc. a hospodárskeho rozvoja až na rok 2017 a 
jedna z podstatných a nutných údajov, z ktorého by sa malo vychádzať, by mal byť prioritný 
zoznam inv. akcií, ktoré mesto chce zabezpečiť pre obyvateľov a ktorým dáva prioritu. Je to 
východiskový materiál, z inv. akcií sa všetko odvíja.  Zaujíma ma, aké má priority manažment 
mesta, aby sme to vedeli zosúladiť?

Rácová – 1/ k problému ARRIVA som dávala návrh v novembri 2014. Zodpovední 
pracovníci mesta našli riešenie, ale neviem o tom, že by som dávala súhlas, že sa to                    
na 8 mesiacov odloží. Myslím, že keď schvaľujeme na každom MZ rozpočtové opatrenie
a keď to považujeme za dôležité, peniaze by sme našli. Netreba sa spoliehať na audit, treba 
hľadať aj iné možnosti. 
2/ Dostala som podnet od občanov z Remeselníckej ulice, keby sme dostali informáciu o tom, 
proti akej výstavbe protestujú obyvatelia v Mlynárciach, prečo to vyvoláva nespokojnosť 
občanov?

Mária Jančovičová – skolaudovali sme nový objekt Retalpark. Druhé podanie máme                       
od elektrární. Neviem kto je vlastník pozemku.

primátor – môže to byť Retalpark, môžu to byť len obchody a určite nepôjdu do 7 poschodí, 
lebo im to územný plán nedovolí. 

Gut – obrátili sa na mňa nespokojní občania ohľadom opravy Lieskovej ulice v D. Krškanoch 
s tým, že sa budovala kanalizácia na úseku, ktorý je najhorší. Ulica je dlhodobá vhodná                  
na súvislú opravu. Zástupcovia mesta povedali, že sa nepočíta s rekonštrukciou tejto ulice, 
lebo je málo frekventovaná. Argumenty nie sú správne.
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primátor – nemáme urobený ešte zoznam ulíc, ktoré sa budú rekonštruovať v tomto roku. 
Pokiaľ je to nevyhnutnosť, myslím, že to nebude problém. Najskôr by to mala riešiť 
Vodárenská spoločnosť.

primátor – čo sa týka kúpaliska, poslanecký zbor rozhodol, že sa pokúsime zrealizovať to ako 
vlastnú inv. akciu mesta. Určite kúpalisko s celoročným využitím je našou prioritou, 
považujem to za najväčšiu inv. akciu, ktorá by prebehla z našich vlastných investícií. 
Čo sa týka kríža, stretol som sa s p. Bergerom, ktorý chce mestu niečo venovať, ale podpora 
myšlienky 50 m kríža do priestoru Zobor je náročné. Momentálne čakáme stanoviská 
ochranárov, lebo mali vážne výhrady k tomuto dielu v priestore Zobora. Ak bude rozhodnutie, 
že nie, nebudem poslancov zaťažovať. Nevylúčil som ani diskusiu s občanmi, je to otázka, 
ktorá by mala byť celá zrealizovaná zo strany p. Bergera. Nebudeme zatiaľ zverejňovať, 
pokým sa základné veci nevyjasnia a neprebehnú rokovania. 
Čo sa týka zbierky na rekonštrukciu zo strany obyvateľov, nie je to zlý nápad, ale veľa by sme 
toho nevyzbierali.  Skôr by sme mali vypredať kapacitu permanentkami, ale to sú peniaze 
potrebné na činnosť. 
Plán hospodársko-sociálneho rozvoja je vážny dokument, pripravujeme ho. Informoval som 
všetkých predsedov VMČ o štyroch skupinách investícií  Myslím, že máme jasno, že v tomto 
roku najviac aktivít by malo byť čo sa týka presunov inv. akcií. Je tam nevysporiadaná otázka 
útulku. Musíme prijať rozpočtové opatrenie vo výške 400  tis. €, aby sa dobudoval. 
Druhá skupina investícií je rekonštrukcia budov cez zateplovací úver. Priority sú: 
MŠ Nedbalova, žiadali sme peniaze aj z min. školstva. V rámci výstavby takýchto zariadení 
premiér sľúbil, že vydotujú celú sumu 36 mil. €, čiže aj naša žiadosť by mala byť riešená.
Potom sú to veci, ktoré sa dotýkajú úz. mestského rozvoja, je spracovaný kompletný 
dokument v rámci NSK. Predpokladám, že poslanci dostali dokument RIUS, a to je 3. skupina 
investícií. Sú tam 4 integrované celky, sú vypísané konkrétne akcie. IV. skupina, ktorá si 
žiada dofinancovanie prijatím rozpočtového opatrenia na výtlky a gen. opravu chodníkov 
a rekonštrukcia ciest. Predpokladám, že je to na úrovni rozpočtového opatrenia. bez ciest asi 
milión, a cesty za milión. 
Rok 2015 - 2016 – telocvične Hlboká, J. Kráľa, rok 2015 - ihrisko ČFK - umelý trávnik, 
dofinancovanie 100 tis. € dotácie, rok 2015 - 2017 kanalizácia Šúdolská ul., rok 2015 - stavba 
Popradská – Kmeťová areál, cintoríny, najmä dobudovanie Chrenovského cintorína, rok 2015
- 2017 FC Nitra – dofinancovanie štadióna, rok 2015 - tribúna na Svätoplukovom námestí za
17 tis. €, rok 2015 - 2017 – kúpalisko s celoročným využitím, trafostanica Dvorčanská, 
demontáž ihriska Dražovce, oprava futb. štadióna Krškany a Dražovce. Je to spolu cca 15 mil. 
€. Budeme to financovať jednak z našich peňazí, z EÚ a úveru. Odpadne úver Priemyselného
parku, každoročne 5 mil. € a ďalšie zdroje sú aktíva, máme sumár nášho majetku, ktorý 
nevyužívame, mohli by to byť financie, aby sme nemuseli brať taký vysoký úver. Podľa 
prepočtu ekon. útvaru by sme pri takomto tempe naberania úveru boli v roku 2020 na úrovni 
24 % zadĺženosti, a vedeli by sme tieto akcie uskutočniť. Písomné podklady išli do VMČ, keď 
to bude jasné, urobí sa kompletný materiál inv. zámerov do roku 2018 a predložili by sme ho 
do MZ, aby sme mohli zadávať veci a postupne pripravovať. 
Uznesenie k ARRIVe bolo dnes schválené s tým, že určite máme aj iné návrhy na riešenie 
dopravy. 

prednosta – čo sa týka dopytov na odpovede či už Nitrianska investičná alebo Energetická
agentúra, nemám vedomosť. Čo sa týka 1 MWh, pokiaľ mám informáciu, odpoveď odišla. 
Pokiaľ sa týka financovania útulku, resp. či Nitrianska investičná môže uzatvoriť zmluvu                
na celý rozsah diela za predpokladu, že fin. krytie nie je, zmluva medzi Mestom a Nitrianskou
investičnou je na I. etapu, zmluva medzi Nitrianskou investičnou inv. a dodávateľom stavby 



42

ako celku, tzn. aby to bol jeden zhotoviteľ stavby, aby záruky znášal jeden zhotoviteľ stavby, 
rozsah je rozdelený zmluvne na II. etapy. Podmienkou realizácie II.. etapy je zabezpečenie 
fin. krytia, bez neho zmluva v tejto časti nie je vykonateľná, nie je to žiadne porušenie. 
Čo sa týka dotácií právnickým osobám založených mestom, ustanovenie hovorí, že môže byť 
financované dotačne na plnenie úloh akcií, ktoré súvisia s touto organizáciou a verejným 
záujmom. Keďže hovorí o plnení úloh, nehovorí, že by nemohla byť poskytnutá aj                         
na činnosti, ktoré vyplývajú zo zriaďovateľskej alebo zakladateľskej listiny a žiaden 
kontrolný orgán, ktorý vykonával kontrolu takéhoto financovania, nevzniesol nikdy žiadnu 
námietku. Postup je v súlade so zákonom, resp. s výkladom tohto ustanovenia. 

primátor – k návrhu p. Grešša – výzvy sleduje projektový tím. 

Greššo – sťahujem svoj návrh.

31. Návrh na uznesenie

Burda – ku všetkým bodom dnešného programu, ktoré boli zaradené na rokovanie boli prijaté 
uznesenia, okrem mat. č. 137/2015, kde nebolo schválené uznesenie, čiže prerokovaním 
materiálu to bolo ukončené. 

32. Záver

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

Nitra, 14. 5. 2015   

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 :
Janka Buršáková, v. r.

a
Pavel Varga, v. r.




