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Z á p i s n i c a
z 10. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre

Dátum a miesto konania:   Nitra, 10. 9. 2015
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený:                    p. Anton Kretter (z popoludňajšieho zasadnutia)

P R O G R A M: 

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa              
14. 12. 1995    v bode a), b), c), d)) mat. č. 19

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa           
10. 05. 2001     v bode d) mat. č. 1242

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 295/2007-MZ zo dňa           
23. 08. 2007    v bode A), B) mat. č. 955/2008

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2009-MZ zo dňa           
19. 03. 2009    v bode B. mat. č. 1342/2009

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa           
14. 03. 2013 mat. č. 1023/2013

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v 3 školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nitra – Chrenová, 
Chrenovská č. 25 Nitra mat. č. 278/2015

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v 2 školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, Nitra

                           mat. č. 279/2015

6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v 4 školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, nám. Jána Pavla 
II. č. 7, Nitra                                                                                           mat. č. 261/2015

7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Súkromnej základnej umeleckej škole 
Ateliér Médea, Piaristická 2, Nitra mat. č. 254/2015

8. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za I. polrok 
2015                              mat. č. 262/2015
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9. Správa o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa Mesta Nitra pri uzatváraní 
zmluvy na opravu fasády budovy Mestskej polície v Nitre mat. č. 263/2015

10. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly objednávok a ich úplnosti včítane 
konkrétneho stanovenia lokalít, ako aj uvedenia osôb, ktoré podpisovali objednávky 
Mestských služieb na práce dopravného vodorovného značenia v období od 01. 04. 2014 
do 31. 07. 2014 mat. č. 294/2015

11. Protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly financovania 
regionálneho školstva (kontrolovaný subjekt: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60,                 
950 06 Nitra, IČO: 00308307, kontrolované obdobie: rok 2014) mat. č. 317/2015

12. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za I. polrok 2015            mat. č. 291/2015

13. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2015
mat. č. 308/2015

14. Informatívna správa o aktuálnom stave telocviční základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry mat. č. 290/2015

15. Informatívna správa o možnostiach účelového použitia príjmov z prenájmov priestorov 
ZŠ mat. č. 314/2015

16. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 

mat. č. 320/2015

17. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1/2005 
o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v znení neskorších dodatkov mat. č. 274/2015

18. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry mat. č. 259/2015

19. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytnutí 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na rok 2016  

mat. č. 282/2015
20. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 5/2009 

o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry  mat. č. 257/2015

21. Informatívna správa o reštaurovaní a ďalšom postupe obnovy pamiatkových objektov
a umeleckých diel na území mesta Nitry mat. č. 286/2015

22. Návrh   Dodatku č.  6  k Zriaďovacej  listine Základnej  školy, Beethovenova 1, Nitra 
mat. č. 268/2015

23. Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre mat. č. 312/2015
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24. Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre mat. č. 318/2015

25. Návrh na doplnenie členov do komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, 
správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov a z radov ďalších osôb

mat. č. 311/2015

26. Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 281/2015

27. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 280/2015

28. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra 
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu       mat. č. 319/2015

29. Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení 
dodatku č. 1, 2 a 3 mat. č. 332/2015

30. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Prenájom stĺpov verejného osvetlenia v meste Nitra a prevádzka Orientačného
a informačného systému v meste Nitra“ mat. č. 221/2015

31. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná,             
s. r. o., formou nepeňažného vkladu mat. č. 307/2015

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN 
parc. č. 2269, k. ú., Chrenová) mat. č. 266/2015

33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „E“ KN 
parc. č. 89/1, k. ú., Kynek) mat. č. 265/2015

34. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN 
parc. č. 462/4, k. ú., Mlynárce) mat. č. 264/2015

35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú Mlynárce 
(prenájom pozemku pre MH Invest, s. r. o., stavba „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce –
napojenie na R1 II. etapa“) mat. č. 305/2015

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Dražovce   
(MH Invest, s. r. o., strategický park)            mat. č. 304/2015

37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Nitra 
(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA _ Nitra, Nálepkova, Banská ulica, NNV“)

mat. č. 301/2015

38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku parc. č. 3817/1 v k. ú. Párovské Háje (Milan Vysokai) mat. č. 300/2015

39. Návrh na prijatie daru do majetku Mesta Nitra (STOMONT, spol. s. r. o.)
mat. č. 298/2015
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40. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva parc. č. 7469/59 v k. ú. Nitra z vlastníctva SR –
SPF do vlastníctva Mesta Nitra mat. č. 299/2015

41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor, Nitra, 
Chrenová a V. Janíkovce (zámena pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou)

mat. č. 306/2015

42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce 
(„C“KN parc. č. 425/1, 96, 98, 124, Ing. Ľubomír Moravčík – vecné bremená)

mat. č. 303/2015

43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (RH Invest, spol.            
s r. o., odpredaj časti pozemku „C“ KN parc. č. 720/1, Párovská ul.) mat. č. 97/2015-1

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 
parc. č. 7261/209, k. ú. Nitra) mat. č. 178/2015-1

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemkov 
pri OD Tesco) mat. č. 137/2015-1

46. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2015–MZ zo dňa          
19. 03. a 09. 04. 2015 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj pozemku parc. „C“ KN č. 5372/3, kat. úz. Nitra, ul. Hornočermánska)   

    mat. č. 267/2015

47. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 331/2014–MZ zo dňa           
20. 11. 2014 v zmysle uznesenia č. 223/2015-MZ zo dňa 11. 06. 2015 – Návrh                     
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku parc. „C“ 
KN č. 1282/2 priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 1167, 1168, kat. úz. Nitra,               
ul. Ďurkova o. č. 13, 15)      mat. č. 271/2015

48. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 31/2013-MZ zo dňa              
21. 02. 2013 v znení uznesení č. 161/2013-MZ zo dňa 09. 05. 2013, č. 294/2013-MZ             
zo dňa 17. 09. 2013 a č. 113/2014-MZ zo dňa 27. 03. 2014 (Západoslovenská distribučná, 
a. s.,  k. ú. Nitra, Zobor, Chrenová)      mat. č. 302/2015

49. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 383/2013-MZ zo dňa           
14. 11. 2013 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry –
novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 141/41, k. ú. Nitra)     mat. č. 253/2015

50. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 427/2013-MZ zo dňa          
12. 12. 2013 (Malý a manž. – odpredaj pozemku Tehelná ul.)      mat. č. 148/2015-1

51. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Kubáň, 
Pehaničová – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra) mat. č. 322/2015

52. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Elman a manž. 
– odpredaj pozemkov, k. ú. Nitra) mat. č. 321/2015
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53. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti 
z pozemku parc. „C“ KN č. 5907/2 a parc. reg. „E“ č. 7380/1, kat. úz. Nitra, ul. Hlboká)

mat. č. 327/2015

54. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemku parc. „C“ KN č. 4897/1, kat. úz. Nitra, ul. Tehelná) mat. č. 326/2015

55. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti 
pozemku parc. „C“ KN č. 2095/2, kat. úz. Nitra) mat. č. 325/2015

56. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (DOS 
Misionárska ul. 1 – 13 v Nitre) mat. č. 295/2015

57. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
parciel „C“ KN č. 79/2, 187/11, 2013, 2014, v kat. území Nitra) mat. č. 323/2015

58. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky             
na Borovej ulici v Nitre) mat. č. 324/2015

59. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemkov v kat. úz. Zobor, Svätourbanská ul.) mat. č. 237/2015

60. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ 
KN parc. č. 1433/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 296/2015

61. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Mariánska) mat. č. 330/2015

62. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemkov a stavby v kat. úz. Nitra, ul. Kupecká 7) mat. č. 331/2015

63. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Dražovce, 
odpredaj časti pozemku „E“ KN parc. č. 1583/301, Holubyho ul.) mat. č. 328/2015

64. Návrh na zmenu uznesenia č. 207/2010-MZ zo dňa 18. 08. 2010 o odovzdaní 
nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službytu Nitra, s. r. o. 
(„Slobodáreň“ na ul. Dvorčanská, o. č. 63, k. ú. Dolné Krškany, obec Nitra)

mat. č. 292/2015

65. Návrh na zmenu uznesenia č. 307/2011-MZ zo dňa 13. 10. 2011 o stanovenie výšky 
nájomného v Bytovom dome SENIOR v Nitre mat. č. 293/2015

66. Návrh na zníženie nájomného v prízemných bytoch v bytových domoch na ulici Rýnska 
2, 4, 6, 8 o 20 % mat. č. 244/2015

67. Návrh na pridelenie bytu vo verejnom záujme podľa § 6 ods. 1 písm. d) v zmysle platnej 
VZN Mesta Nitra č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry 
v znení neskorších dodatkov        mat. č. 245/2015
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68. Interpelácie

69. Diskusia

70. Návrh na uznesenie

71. 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.

2. Voľba pracovných komisií

predseda návrhovej komisie:   p.  Miroslav Mikulášik
členovia  návrhovej komisie:   pp.  Ľubomír Moravčík, Miloslav Hatala, Anna Šmehilová

         Dominika Tekeliová

Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie)
prezentácia – 27
za – 27
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 10. zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. František Hollý)
prezentácia – 28
za - 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

primátor - skôr než pristúpime k pracovnej časti rokovania, dovoľujem si Vám oznámiť, že       
od 01. 09. 2015 bola dočasne poverená výkonom funkcie vedúcej odboru sociálnych služieb 
p. JUDr. Gabriela Činčurová. 
Program dnešného zasadnutia je uvedený v pozvánke, ktorú ste spolu s materiálmi obdržali                  
na dnešné rokovanie. Dodatočne Vám boli doručené do osobných priečinkov nasledovné 
materiály: 

- mat. č. 335/2015 „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015“,
ktorý navrhujem zaradiť za bod 12, ako nový bod 13. 
- mat. č. 334/2015 „Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Materskej školy,                             

Nedbalova 17, Nitra“, 



7

- mat. č. 313/2015-1 „1. Návrh primátora mesta Nitry na delegovanie zástupcov mesta 
v obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o., so sídlom Štefánikova trieda 60, 
950 06 Nitra (IČO: 36 567 761)
2. Návrh zmien v obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o., so sídlom       

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761)
3. Návrh znenia Dodatku č. 3 Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením     

obmedzeným Nitrianska investičná, s. r. o. so sídlom Štefánikova trieda 60,    
950 06 Nitra (IČO: 36 567 761)

4. Návrh podnikateľského zámeru obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.,    
so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761)“

ktoré navrhujem zaradiť v prečítanom poradí za pôvodný bod 22, ako nové body 24, 25.

- mat. č. 336/2015 „Návrh na odovzdanie stavebných objektov vybudovaných v rámci 
stavby „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce - napojenie na R1 I. etapa“                           
na prevádzkovanie NDS, a. s.“, ktorý navrhujem zaradiť za pôvodný bod 29, ako nový 
bod 33.  

Všetky uvedené materiály boli predmetom rokovania mimoriadnej mestskej rady konanej 
dnes pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Materiály, ktoré neboli prerokované 
v mestskej rade, a preto na ich zaradenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva, sú materiály týkajúce sa zámeru nakladania s majetkom 
uvedené v programe pod poradovými číslami 51 - 63. 

Ide o tieto zámery:

- mat. č. 322/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Kubáň, Pehaničová – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra)“,

- mat. č. 321/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Elman a manž. – odpredaj pozemkov, k. ú. Nitra)“,

- mat. č. 327/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj časti z pozemku parc. „C“ KN č. 5907/2 a parc. reg. „E“ č. 7380/1, kat. úz. Nitra, 
ul. Hlboká)“),

- mat. č. 326/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj pozemku parc. „C“ KN č. 4897/1, kat. úz. Nitra, ul. Tehelná)“,

- mat. č. 325/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(zámena časti pozemku parc. „C“ KN č. 2095/2, kat. úz. Nitra)“,

- mat. č. 295/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(DOS Misionárska ul. 1 – 13 v Nitre)“,

- mat. č. 323/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj parciel „C“ KN č. 79/2, 187/11, 2013, 2014, v kat. území Nitra)“,

- mat. č. 324/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(pozemky na Borovej ulici v Nitre)“,

- mat. č. 237/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj pozemkov v kat. úz. Zobor, Svätourbanská ul.)“,

- mat. č. 296/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(pozemok „C“ KN parc. č. 1433/3, k. ú. Chrenová)“,

- mat. č. 330/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(prenájom časti pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Mariánska)“,
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- mat. č. 331/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj pozemkov a stavby v kat. úz. Nitra, ul. Kupecká 7)“,
- mat. č. 328/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(k. ú. Dražovce, odpredaj časti pozemku „E“ KN parc. č. 1583/301, Holubyho ul.)“,

Navrhujem z rokovania stiahnuť mat. č. 274/2015 „Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov                          
na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v znení neskorších 
dodatkov“ vzhľadom na rozsiahly pozmeňovací materiál p. Šmehilovej, ktorý som obdržal 
včera. Navrhujem, aby bol tento bod z dnešného rokovania vypustený a kompletný materiál aj 
s tým, čo p. poslankyňa navrhuje, bol predložený komisii a následne do MZ. 
Ďalej navrhujem na základe požiadavky klubu NEKA, aby materiály pod por. č. 23, 24 a 25,
sú to návrhy na doplňujúcu voľbu členov mestskej rady, vzhľadom na to, že p. Rácová bude 
mať problém s účasťou a chce sa zúčastniť týchto bodov, aby sme tieto body prerokovali               
pred bodom 14 pôvodného programu.

Dovičovič – chcem sa spýtať, či všetky materiály, ktoré máme predložené a ktoré neboli 
zvlášť zdôraznené, že neboli prerokované v mestskej rade, či boli prerokované v platnej 
mestskej rade?

primátor  - podľa mňa boli všetky materiály prerokované, okrem zámerov, kde nie je 
povinnosť, aby boli prerokované v mestskej rade, čiže ich len potvrdzujeme do programu. 

Dovičovič – na rokovaní mestskej rady 25. 8. 2015 bola prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých jej členov?

primátor - áno, 4 členovia zo 7.

Dovičovič – § 14 zákona o obecnom zriadení, ods. 5, obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej rady. Na prijatie uznesenia obecnej 
rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Uznesením č. 351/2014-
MZ  Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo návrh na zriadenie mestskej rady v Nitre 
a voľbu jej členov, zriaďuje mestskú radu v počte 9 členov, takže 4 členovia nie je 
nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej rady, takže rokovanie mestskej rady dňa               
25. 8. 2015 bolo v rozpore so zákonom a s uznesením MZ.

primátor – mám iný názor. Momentálne máme zvolených 7 členov mestskej rady, 
nadpolovičná väčšina bola prítomná a boli prijaté uznesenia, ktoré boli prijaté 4 hlasmi.
Nevidím dôvod, aby sme toto riešili, urobíme k tomu výklad.

Greššo – chcem doplniť p. Dovičoviča, a to možno zdanlivo nesúvisiacou tlačovou 
informáciou Ústavného súdu, ktorý nám vykladá právo, kde je obdobná situácia, kde v pléne 
rozhoduje 13 sudcov, zvolených je 11. Pri hlasovaní 6, 5 hlasovanie neprešlo, čiže je tam 
presne tá istá situácia, ako v našej mestskej rade. Máme 9 členov a 4 členovia nie sú 
uznášaniaschopní. To je názor Ústavného súdu na presne takú istú situáciu, ako sme zažili               
25. 8. 2015.

Vančo – dávam návrh stiahnuť z programu rokovania mat. č. 323/2015 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj parciel „C“ KN č. 79/2, 
187/11, 2013, 2014, v kat. území Nitra)“.
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Kršiak – MZ na Ustanovujúcom zasadnutí schválilo maximálny počet členov mestskej rady                
v zmysle intencií zákona, tzn.  má možnosť zriadiť určitý počet členov mestskej rady od 3               
do 9 a schválilo počet. Pokiaľ sa bavíme o uznášaniaschopnosti mestskej rady, mestská rada 
má dnešného času platne schválených 7 členov, to znamená, že 2 členovia sú schopní                        
na dovolenie, aby sa naplnil maximálne schválený počet členov mestskej rady, ktoré 
ustanovilo MZ. To znamená, že postup, proces a konanie mestskej rady s dnes 7 členmi musí 
napĺňať ustanovenia zákona a rokovacieho poriadku a nemôžeme to analogicky spájať s tým, 
že MZ schválilo maximálny počet, čiže toto konanie mestskej rady je úplne v poriadku.

Dovičovič – predkladám návrh: MZ v Nitre konštatuje, že rokovanie Mestskej rady v Nitre 
dňa 25. 8.  2015 bolo v rozpore s § 14, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. – úplné znenie a jej 
uznesenia považuje od začiatku za neplatné, pretože nebola prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov rady.

primátor – mestská rada je poradný orgán primátora a MZ, čiže pre MZ nie sú záväzné 
uznesenia mestskej rady, aj keď majú väčšinou odporúčajúci charakter.

Hlasovanie č. 3 (o návrhu p. Dovičoviča)
prezentácia - 28
za - 12
proti - 3
zdržali sa - 13
Návrh nebol schválený. 

Hlasovanie č. 4 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 335/2015 „Návrh na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015“)
prezentácia – 27
za - 26
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č.5 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 334/2015 „Návrh Zriaďovacej listiny 
Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra“)
prezentácia – 28
za - 26
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 6 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 313/2015:
1. „Návrh primátora mesta Nitry na delegovanie zástupcov mesta v obchodnej spoločnosti 

Nitrianska investičná, s.r.o., so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 
36 567 761)

2. Návrh zmien v obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o., so sídlom Štefánikova 
trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761)

3. Návrh znenia Dodatku č. 3 Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným
Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 
36 567 761)
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4. Návrh podnikateľského zámeru obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.,                    
so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761)“)

prezentácia – 26
za - 24
proti - 0
zdržali a - 2
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 7 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 336/2015 „Návrh na odovzdanie 
stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce -
napojenie na R1 I. etapa“ na prevádzkovanie NDS, a.s.“)
prezentácia - 28
za - 28
proti – 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 8 (o návrhu vypustiť z programu rokovania mat. č. 274/2015 „Návrh Dodatku 
č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných 
príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v znení 
neskorších dodatkov“)
prezentácia – 27
za – 27
proti – 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 9 (o návrhu p. Vanča vypustiť z programu rokovania mat. č. 323/2015 „Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj parciel „C“ KN 
č. 79/2, 187/11, 2013, 2014, v kat. území Nitra)“)
prezentácia – 26
za – 25
proti – 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený.

primátor – navrhujem hlasovať o zaradení zámerov okrem mat. č. 323/2015 spoločne.

Návrh si osvojil p. Nemky. 

Hlasovanie č. 10 (o návrhu zaradiť do programu: 
mat. č. 322/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Kubáň, Pehaničová – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra)“,
mat. č. 321/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Elman a manž. – odpredaj pozemkov, k. ú. Nitra)“
mat. č. 327/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj časti z pozemku parc. „C“ KN č. 5907/2 a parc. reg. „E“ č. 7380/1, kat. úz. Nitra, 
ul. Hlboká)
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mat. č. 326/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj pozemku parc. „C“ KN č. 4897/1, kat. úz. Nitra, ul. Tehelná)“ 
mat. č. 325/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(zámena časti pozemku parc. „C“ KN č. 2095/2, kat. úz. Nitra)“ 
mat. č. 295/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(DOS Misionárska ul. 1 – 13 v Nitre)“
mat. č. 324/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(pozemky na Borovej ulici v Nitre)
mat. č. 237/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj pozemkov v kat. úz. Zobor, Svätourbanská ul.)“
mat. č. 296/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(pozemok „C“ KN parc. č. 1433/3, k. ú. Chrenová)“
mat. č. 330/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(prenájom časti pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Mariánska)“
mat. č. 331/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj pozemkov a stavby v kat. úz. Nitra, ul. Kupecká 7)“
mat. č. 328/2015 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(k. ú. Dražovce, odpredaj časti pozemku „E“ KN parc. č. 1583/301, Holubyho ul.)“

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

Hlasovanie č. 11 (o návrhu presunúť mat. č. 312/2015 „Návrh na doplňujúcu voľbu člena 
Mestskej rady v Nitre“, mat. č. 318 „Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre“ 
mat. č. 311/2015 „Návrh na doplnenie členov do komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre 
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov a z radov 
ďalších osôb“ pod bodom č. 23 – 25 pred bod 14) 
prezentácia – 30
za - 26
proti - 0
zdržali sa - 4
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 12 (o návrhu programu ako celku)
prezentácia – 30
za - 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov p. Slíža a                 
p. Töröka.  
Overovateľmi zápisnice z 8. zasadnutia (riadneho) mestského zastupiteľstva zo dňa              
11. 06. 2015 boli p. Miroslav Mikulášik a p. Peter Košťál. 
Žiadam overovateľov, aby uviedli stanovisko k zápisnici.                                                           
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Mikulášik – zápisnicu zo zasadnutia MZ som preštudoval, bola spracovaná v zmysle 
rokovania prijatých uznesení, na znak čoho som ju podpísal.

Košťál – zápisnicu z 8. zasadnutia MZ v Nitre, konaného dňa 11. 6. 2015 som si prečítal, bola 
napísaná v súlade s rokovacím poriadkom, preto som ju podpísal.
                                                        
primátor - keďže pripomienky nie sú, považujem týmto zápisnicu z 8. zasadnutia                    
za schválenú.
Overovatelia povedali svoje stanovisko, nemajú pripomienky a k zápisnici sa poslanec môže            
vyjadriť v diskusii. O stanovisku overovateľov sa hlasuje, nehlasuje sa o zápisnici. Keď
overovatelia overili, môžem urobiť len výrok, že považujem zápisnicu za schválenú. Pokiaľ 
p. Dovičovič má výhrady, môže sa vyjadriť v diskusii.
Overovateľmi zápisnice z 9. zasadnutia (mimoriadneho) mestského zastupiteľstva zo dňa               
06. 08. 2015 boli p. Gut a p. Šumichrastová.

Gut – zápisnicu z 9. mimoriadneho zasadnutia som si prečítal a na znak toho, že bola napísaná 
v súlade s priebehom rokovania, som ju podpísal.

Šumichrastová – zápisnicu z 9. zasadnutia MZ som si prečítala a na znak súhlasu podpísala.
                                                         
primátor - keďže ani k tejto zápisnici pripomienky nie sú pripomienky, považujem týmto 
zápisnicu za schválenú.

3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 
14. 12. 1995    v bode a), b), c), d)) mat. č. 19

Trojanovičová – uznesenie sa vo všetkých bodoch plní a zostáva v platnosti.

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa           
10. 05. 2001     v bode d) mat. č. 1242

Trojanovičová – uznesenie sa plní v bode d) a zostáva v platnosti.

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 295/2007-MZ zo dňa           
23. 08. 2007    v bode A), B) mat. č. 955/2008

Trojanovičová – uznesenie sa v bodoch A), B) sa plní a zostáva v platnosti.

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2009-MZ zo dňa           
19. 03. 2009    v bode B) mat. č. 1342/2009

Trojanovičová – uznesenie v bode B) sa plní, zostáva v platnosti.

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa           
14. 03. 2013 mat. č. 1023/2013

Trojanovičová – uznesenie je trvalého charakteru a zostáva v platnosti.
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Oremus – chcem sa spýtať ohľadom drobných inv. akcií, ktoré majú jednotlivé VMČ 
naplánované, kde je informácia, že je príprava verejného obstarávania (VO), či prebieha VO, 
v čom sú problémy a či reálne vysúťažíme tieto akcie, aby sa mohli uskutočniť do konca 
roka?

primátor – bola porada predsedov VMČ, kde sme informovali o stave VO, dostali kompletný 
prehľad zákaziek v jednotlivých VMČ s tým, že boli prebraté aj zákazky, ktoré boli 
nahlasované aj na Mestských službách. Prosím JUDr. Kršiaka informovať o priebehu VO. 
V tomto období začínam podpisovať zmluvy na tieto akcie.

prednosta – asi 15 inv. akcií je vysúťažených a na podpis zmluvy je z celkového objemu                  
70 akcií. Ostatné sa súťažia a idú postupne, aby to malo nejaký harmonogram prác 
a predpokladám, že tú správu, ktorá bola predložená na porade predsedov VMČ môžeme 
poslať všetkým poslancom na vedomie emailom.

primátor – náš odhad je taký, že by sme to mali stihnúť.

prednosta – mali by sme to stihnúť, pokiaľ tam nebudú nejaké zvýšené nároky na rozpočet, 
pretože nie všetky inv. akcie boli ocenené pri ich zaradení do rozpočtu správne. 

Hlasovanie č. 13 (o návrhu na uzn.: 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 v bodoch a), b), c), d) sa plní a zostáva 
v platnosti – uzn. č. 259/2015-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 111/2001-MZ zo  dňa  10. 05. 2001
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 111/2001-MZ v bode d) sa plní a zostáva v platnosti – uzn. č. 
260/2015-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 295/2007-MZ zo  dňa  23. 08. 2007
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 295/2007-MZ v bodoch A), B) sa plní a zostáva v platnosti –
uzn. č. 261/2015-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 42/2009-MZ zo  dňa  19. 03. 2009
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 42/2009-MZ v bode B) sa plní a zostáva v platnosti – uzn. č. 
262/2015-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 102/2013-MZ zo  dňa  14. 03. 2013
k o n š t a t u j e, že
uznesenie č. 102/2013-MZ sa plní a zostáva v platnosti) – uzn. č. 263/2015-MZ

prezentácia - 29
za - 29
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.
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4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v 3 školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nitra – Chrenová, 
Chrenovská č. 25 Nitra mat. č. 278/2015

primátor - navrhujem, aby bola spoločná rozprava k mat. č. 278/2015, 279/2015 a 261/2015.

Návrh si osvojil p. Vančo.

Všetky tri materiály uviedla Ing. Keselyová, hl. kontrolór Mesta Nitry.
Mestská rada prerokovala všetky tri správy z následnej finančnej kontroly v školských 
cirkevných zariadeniach a odporučila MZ uvedené správy vziať na vedomie. 

Hlasovanie č. 14 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly v 3 školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nitra – Chrenová, Chrenovská č. 25 Nitra
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v 3 školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nitra – Chrenová, Chrenovská č. 25 Nitra) –
uzn. č. 264/2015-MZ

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

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v 2 školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, Nitra

                           mat. č. 279/2015
Hlasovanie č. 15 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly v 2 školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, Nitra
b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v 2 školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, Nitra) – uzn. č. 265/2015-MZ                   

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

6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v 4 školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, nám. Jána 
Pavla II. č. 7, Nitra                                                                              mat. č. 261/2015

Hlasovanie č. 16 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly v 4 školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, nám. Jána Pavla II. č. 7, Nitra 
b e r i e   n a   v e d o m i e 



15

Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v 4 školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, nám. Jána Pavla II. č. 7, Nitra) – uzn. 
č. 261/2015-MZ

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

7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Súkromnej základnej umeleckej 
škole Ateliér Médea, Piaristická 2, Nitra mat. č. 254/2015

Materiál uviedla Ing. Keselyová, hl. kontrolór Mesta Nitry.
Mestská rada prerokovala Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v Súkromnej 
základnej umeleckej škole Ateliér Médea, Piaristická 2, Nitra a odporúča MZ vziať uvedenú 
správu na vedomie a uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení 
prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou       T: 30.09.2015   K: MR.

Hlasovanie č. 17 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly v Súkromnej základnej umeleckej škole Ateliér
Médea, Piaristická 2, Nitra
a) b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v Súkromnej základnej umeleckej škole    
Ateliér Médea, Piaristická 2, 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: 30.09.2015   K: MR) – uzn. č. 267/2015-MZ

prezentácia – 24
za - 22
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

8. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach                   
za I. polrok 2015                   mat. č. 262/2015

Materiál uviedla Ing. Keselyová, hl. kontrolór Mesta Nitry.
Mestská rada v Nitre prerokovala správu z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál 
v školských jedálňach za I. polrok 2015, odporúča MZ v Nitre vziať na vedomie správu 
kvality z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za I. polrok 
2015.

Košťál – chcem sa spýtať hl. kontrolórky, či by do budúcna mohla dať pre porovnanie 
minuloročné plánované kontroly. Pýtam sa preto, lebo teraz pri niektorých MŠ a ZŠ boli 
urobené protokoly a následne uložené opatrenia. Či sa to neopakuje v tých istých školách ako 
v minulých rokoch, resp. aké je porovnanie, či je to zlepšenie alebo zhoršenie?
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Keselyová – tieto kontroly, ktoré boli vykonané za I. polrok 2015 v zariadeniach šk. 
stravovania, v tých v zariadeniach v roku 2014 neboli vykonané kontroly, ale už v II. polroku 
2015 zaraďujeme do tých kontrol aj tie zariadenia šk. stravovania, v ktorých boli zistené 
nedostatky v min. roku.

Hlasovanie č. 18 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za I. polrok 2015
b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za I. polrok 
2015) – uzn. č. 268/2015-MZ

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

9. Správa o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa Mesta Nitra pri 
uzatváraní zmluvy na opravu fasády budovy Mestskej polície v Nitre

mat. č. 263/2015
Materiál uviedla Ing. Keselyová, hl. kontrolór Mesta Nitry.
Mestská rada prerokovala Správu o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa Mesta 
Nitra pri uzatváraní zmluvy na opravu fasády budovy Mestskej polície v Nitre,  odporúča MZ 
predmetnú správu vziať na vedomie.

Hlasovanie č. 19 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa Mesta Nitra pri uzatváraní zmluvy na 
opravu fasády budovy Mestskej polície v Nitre
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu o výsledku   kontroly   postupu verejného obstarávateľa Mesta Nitra pri uzatváraní 
zmluvy na opravu fasády budovy Mestskej polície v Nitre) – uzn. č. 269/2015-MZ

prezentácia - 28 
za - 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

10. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly objednávok a ich úplnosti včítane 
konkrétneho stanovenia lokalít, ako aj uvedenia osôb, ktoré podpisovali objednávky 
Mestských služieb na práce dopravného vodorovného značenia v období od 01. 04. 
2014 do 31. 07. 2014 mat. č. 294/2015

Materiál uviedla Ing. Keselyová, hl. kontrolór Mesta Nitry.
Mestská rada prerokovala Správu o výsledku následnej finančnej kontroly objednávok a ich 
úplnosti včítane konkrétneho stanovenia lokalít ako aj uvedenia osôb, ktoré podpisovali 
objednávky Mestských služieb na práce dopravného vodorovného značenia v období                  
od 01. 04. 2014 do 31. 07. 2014 a odporúča MZ vziať na vedomie uvedenú správu, a taktiež 
aj opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a odporúča uložiť hlavnému kontrolórovi 
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vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
v termíne do 30. 10. 2015, K: MR.

Hlasovanie č. 20 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly objednávok a ich úplnosti včítane konkrétneho 
stanovenia lokalít, ako aj uvedenia osôb, ktoré podpisovali objednávky Mestských služieb               
na práce dopravného vodorovného značenia v období od 1.4.2014 do 31.7.2014 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly objednávok a ich úplnosti včítane 
konkrétneho stanovenia lokalít, ako aj uvedenia osôb, ktoré podpisovali objednávky 
Mestských služieb na práce dopravného vodorovného značenia v období od 1.4.2014                  
do 31.7.2014 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: 30.10.2015      K: MR) – uzn. č. 270/2015-MZ

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

11. Protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly financovania 
regionálneho školstva (kontrolovaný subjekt: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60,                 
950 06 Nitra, IČO: 00308307, kontrolované obdobie: rok 2014) mat. č. 317/2015

Materiál uviedol prednosta MsÚ JUDr. Kršiak.

Rácová – som rada, že p. prednosta podrobne hovoril o jednom porušení, ktoré sme si 
prečítali. Mňa by konkrétne zaujímalo, ktorých škôl sa to dotklo, myslím si, že by to poslanci 
mali vedieť. Mesto pri 7 ZŠ určilo percentuálny podiel u osobných nákladov vyšších ako 100
%, čo malo za následok krátenie percentuálneho podielu na prevádzkové náklady pre iné ZŠ. 
Pri 6 ZŠ bol tento percentuálny podiel nižší ako je zákonom stanovených 80 %, takže 
z dôvodu zachovania citujem „personálnej a prevádzkovej stability vykoná zriaďovateľ 
presun prostriedkov z ekonomicky silnejšej školy na slabšiu školu“. Pán prednosta zacitoval,
že je to celoslovenský problém. Ak je ten model zlý a je zlý v rámci celého Slovenska, treba
sa usilovať ten model zmeniť a čudujem sa, že toľko rokov tento problém pretrváva a nie je 
vôľa ten model vylepšiť, aby obce a zriaďovatelia celkove všeobecne nemuseli ten zákon 
porušovať. My sme viackrát na to aj na komisii školstva upozorňovali, dofinacovávali sme aj 
iné typy škôl a žiadali sme, aby mesto touto cestou nešlo. Chcem sa spýtať o akú sumu a ktoré 
školy išlo?

prednosta – je to celospoločenský problém a kontrola NKÚ podľa ich usmernenia a 
informácií je zameraná na všetky takéto zriaďovateľské mestá pri väčšom počte škôl, tzn. 
okresné a krajské mestá, a práve NKÚ bude iniciovať legislatívne zmeny na základe 
výsledkov takto zistených kontrol. To znamená, že táto kontrola je určitým vodítkom 
k legislatívnym zmenám. Čo sa týka škôl, bola tam Krčméryho, Ščasného, Tulipánová, ale 
treba rozlíšiť nedodržanie percentuálneho podielu. To znamená, môže to byť v rámci rozpočtu 
tej ktorej školy 80 na 20, ale nesúvisí to vždy s dofinancovaním spôsobom zobratia inej škole. 
My dofinancovávame len 3 školy, ktoré majú určitý výpadok financií z dôvodu možno 
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veľkosti počtu žiakov a prevádzkových nákladov, ale nedodržanie percentuálneho podielu 
prevádzkových a mzdových nákladov nemusí vždy súvisieť s krátením financií inej škole, ale 
tým, že niektorá škola, ktorá môže byť prevádzkovo silnejšia a nepotrebuje na prevádzku také 
prostriedky, taktiež nemusí tento limit dodržať tým, že si pomôže v mzdovom fonde, ale 
presné školy a presné sumy môžeme potom doplniť.

Hlasovanie č. 21 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Protokol 
Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly financovania regionálneho školstva 
(kontrolovaný subjekt: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307, 
kontrolované obdobie: rok 2014)
b e r i e   n a   v e d o m i e
1. Protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly financovania 

regionálneho školstva (kontrolovaný subjekt: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 
Nitra, IČO: 00308307, kontrolované obdobie: rok 2014)

2. výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR podľa predloženého protokolu

s ú h l a s í
s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov podľa výsledkov kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu SR) – uzn. č. 271/2015-MZ

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

12. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za I. polrok 2015       mat. č. 291/2015

Materiál uviedol vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Ing. Daniš.

Hollý – Mestská rada v Nitre dňa 25. 8. 2015 prerokovala Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 
Mesta Nitry za I. polrok 2015 a odporúča MZ vziať na vedomie Vyhodnotenie plnenia 
rozpočtu za I. polrok 2015.

Hlasovanie č. 22  (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2015
b e r i e   n a   v e d o m i e
Plnenie rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2015) – uzn. č. 272/2015-MZ

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

13. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015  mat. č. 335/2015

Materiál uviedol prednosta MsÚ JUDr. Kršiak.
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Dovičovič – z čoho vychádzajú sumy na odbore inv. výstavby pri telocvični na ZŠ 
Tulipánová, odstránenie statických porúch? Máme na to už nejaký rozpočet alebo sú to sumy 
iba odborným odhadom? Správne rozumiem, že telefonická ústredňa už bola rozšírená 
a výťah zrekonštruovaný a teraz máme na to schváliť peniaze?

Hozlár – čo sa týka odstránenie statických porúch na ZŠ kn. Pribinu, bola už 
v predchádzajúcom období spracovaná PD, ktorú sme aktualizovali vzhľadom na odstup času, 
kde predpokladané náklady zhruba rozpočtové činia cca 136 tis. €, kde sme navrhovali túto 
čiastku na odstránenie týchto statických porúch a následne by sme pristúpili k ďalším 
potrebám, t. j. zateplenie, strecha, obvodový plášť, a to čo súvisí aj s inými školami, ak sa 
pristúpi čo sa týka školy Tulipánová, cena sa odvíja od skutočných nákladov, za ktoré sa táto 
telocvičňa dá zrealizovať.

Kretter – vo výdavkovej časti je 600 tis. €, preto sa chcem spýtať, ktoré sú to? Prosím                   
Ing. Daniša, aby vysvetlil projekt Rekonštrukcia Benkova 623 tis. €, aby sme videli, že treba 
byť v požiadavkách odvážnejší ako je v materiáli. 

primátor – rozpočet je živý mechanizmus. Už pri schvaľovaní rozpočtu sme na to 
upozorňovali, že všetky dodatočné príjmy, ktoré budú v priebehu roka, budeme riešiť 
rozpočtovými opatreniami a postupne budú zaraďované akcie, ktoré sme plánovali a nemohli 
vojsť do riadneho rozpočtu. V tomto prípade je to elektrorozvodňa na Dvorčanskej, ktorá je 
nevyhnutná, lebo dochádza k dosť kritickej situácii s Talianom, ktorý prenajal objekty, kde sa 
nachádza trafostanica. To znamená, že je tam intenzívne rokovanie s distribučnou
spoločnosťou, ale časť tých vecí musíme dobudovať my. Je tam100 bytov, ktoré pri výpadku 
trafostanice mali obrovské problémy. Robíme všetko pre to, aby sme to do konca roka 
vybudovali. 
Čo sa týka Benkovej školy, čakalo sa na odsúhlasenie riadiacim orgánom. Pokiaľ odsúhlasil, 
my sme požiadali o platbu a je reálne, že by sme ju mali do konca roka dostať. To je hlavný 
dôvod, lebo pri tvorbe rozpočtu nevieme, ako nám dopadnú niektoré akcie, a pokiaľ je už 
zrejmé, že tá platba by mala prísť a žiadosť je uplatnená na riadiacom orgáne, tak sa to 
snažíme zapojiť do rozpočtu, aby sme tú telocvičňu do konca roka vybudovali.
Prevláda názor, že mesto nemá na nič peniaze, ale keď hovoríte s niekým, pozrite sa                           
do rozpočtu na rok, čo tam je všetko zahrnuté a čo sa v priebehu roka pridáva rozpočtovým
opatrením, lebo s tou tézou nesúhlasím. Predpokladám, že do konca roka pri vývoji dani                      
z príjmov príde k ďalšiemu rozpočtovému opatreniu alebo to pôjde do záverečného účtu a 
presunie sa to do rezerv, pretože ten vývoj je zatiaľ veľmi dobrý, určite je ešte nejaká mierna 
rezerva, ale daň z príjmu FO sa pri tvorbe rozpočtu nedá odhadnúť, to sa každý mesiac mení 
a zo strany štátu nám prichádzajú iné peniaze. 

Nemky – predkladám pozmeňovací návrh: 

schválený
rozpočet

návrh na 
zmenu

    rozpočet
po zmenách

635006
045
717001

717001

Debarierizácia chodníkov -VMČ č. 4

Chodník Prameň -VMČ č.4

VO – ul. Šúdolská - Krištáľová, Nitra

40 000

50 000

0

- 20 000

- 14 000

+ 34 000

20 000

36 000

34 000
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635006
635006

635006

635006 

Oprava Hornohorská -VMČ č. 6
Oprava podkladných vrstiev časti MK 
Hornohorská 

Oprava chodníka Hornohorská-
pokračovanie -VMČ č. 6

Oprava časti MK Hornohorská - úprava 
povrchov

47 000 
0

20 000

0

- 47 000
+ 36 000

- 20 000

+ 31 000

0
36 000

0

31 000

Oremus – možno by bolo potrebné rozdeliť inv. akcie na 3 skupiny – inv. akcie financované 
z eurofondov, t. j. dotácií na úrovni mesta a drobné inv. akcie, ktoré máme v zásobníkoch                    
pre jednotlivé VMČ a do rozpočtu naplánovať, koľko bude mať konkrétne VMČ na daný rok 
a v priebehu roka, ak by prišlo k lepšiemu plneniu rozpočtu. Ešte by sa mohlo prijať napríklad
Chrenová – Janíkovce, že by mali 150 tis. €, takisto Klokočina, poprípade Staré mesto, 
Krškany, možno 100 tis. €, ale aby sme vedeli, že toto máme fin. objem prostriedkov, 
s ktorým môžeme rátať a pripraviť si jednotlivé veci, ktoré máme v zásobníku, a tým sa vieme 
pripraviť a vieme plánovať, lebo takto strácame prehľad.

primátor – neviem si predstaviť, čo môžeme ešte viac urobiť z hľadiska sprehľadnenia inv. 
akcií, ako prebehlo na troch poradách predsedov VMČ. Predpokladám, že predsedovia 
komunikujú s poslancami, veď ešte na začiatku roka sme presne povedali, ktoré akcie sú 
v presunoch, v akom stave je riešenie, ktoré sú inv. akcie väčšieho charakteru, ktoré akcie sú 
plánované z jednotlivých VMČ a ktoré akcie si nahlásili VMČ ako požiadavky, keď sme dali 
cca 7 700 € a 20 tis. € pre každý VMČ na Mestské služby. Nemôžeme urobiť to, že 
poprideľujeme peniaze VMČ v septembri alebo októbri,  nahlásili ste do zásobníka akcie, 
ktoré už nestihneme urobiť.  Myslím, že ten poriadok v tom je evidentný, tabuľky majú 
predsedovia k dispozícii ako aj stav prípravy nielen stavebných projektov, ale aj čo robí 
projektový tím, aby bol jasný prehľad, čo sa v meste presne deje. 

Košťál – z položky 212003 príjmy z prenajatých budov Službyt KZ berieme 50 tis. €. Zostanú 
im potom financie na údržbu, opravu, resp. drobné inv. akcie?

primátor  - myslím, že zostanú, lebo Službyt nebude budovať Dvorčanskú ako sa pôvodne  
uvažovalo, bude to riešené takýmto spôsobom.
  
Šmehilová – chcem sa spýtať ohľadom pozmeňovacieho návrhu na položku debarierizácie                
vo VMČ č. 4, lebo už dlhoročne prebieha diskusia k téme na debarierizačné opatrenia. 
V mestskej časti nemáme vyčlenené fin. prostriedky, preto ma to prekvapilo. Čo ho k tomu 
viedlo a či tie naplánované akcie z hľadiska debarierizácie sú aj na základe jeho návrhu, ktorý 
znižuje rozpočet, či sú realizovateľné, lebo neviem akým spôsobom by som to vysvetľovala 
občanom, keď tu všetci bojujeme za debarierizáciu.

Nemky – všetky požiadavky VMČ č. 4 na debarierizáciu sú zapracované a budú spravené             
zo sumy 20 tis. €, pôvodne na to bolo plánovaných 40 tis. €, 20 tis. € presúvame. To čo bolo 
plánované z VMČ na debarierizáciu bude spravené.
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primátor – všetky nové investičné akcie, je tam aj nová ulica, pokiaľ je tam potreba nejakého 
bezbarierového prechodu v rámci inv. akcie, by to tak malo byť riešené. 

prednosta – p. Dovičovič. mal pripomienku k vnútornej správe. Ide o preklasifikovanie 
z bežných na kapitálové, tie akcie neboli ešte zrealizované, sú len pripravené v podobe VO, 
kde som aj podpisoval výber, to znamená, že teraz idú ešte len  do realizácie. 

Hlasovanie č. 23 (o pozmeň. návrhu Nemkyho) 
prezentácia – 28
za – 28
proti - 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 24 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015
s c h v a ľ u j e 
Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015 podľa predloženého návrhu, 
vrátane nasledovných schválených zmien:

schválený
rozpočet

návrh na 
zmenu

    rozpočet
po zmenách

635006
045
717001

717001

635006
635006

635006

635006 

Debarierizácia chodníkov -VMČ č. 4

Chodník Prameň -VMČ č.4

VO – ul. Šúdolská - Krištáľová, Nitra

Oprava Hornohorská -VMČ č. 6
Oprava podkladných vrstiev časti MK 
Hornohorská 

Oprava chodníka Hornohorská-
pokračovanie -VMČ č. 6

Oprava časti MK Hornohorská - úprava 
povrchov

40 000

50 000

0

47 000 
0

20 000

0

- 20 000

- 14 000

+ 34 000

- 47 000
+ 36 000

- 20 000

+ 31 000

20 000

36 000

34 000

0
36 000

0

31 000

- uzn. č. 273/2015-MZ

prezentácia – 29
za – 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 
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14. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2015
mat. č. 308/2015

Materiál uviedol riaditeľ Mestských služieb Nitra Ing. Záhorský.

Hollý – Mestská rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. 8. 2015 prerokovala Návrh                    
na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2015 a odporúča MZ 
schváliť rozpočtové opatrenia podľa predloženého návrhu a ukladá riaditeľovi prísp. 
organizácie MsS  upraviť textovú časť materiálu v zmysle pripomienok mestskej rady.

primátor – pripomienka mestskej rady sa dotýkala tých súm, pretože my dopredu nemôžeme 
vedieť ako dopadne VO. Môže to byť odhadovaná suma, ktorá sa môže zmeniť po VO, preto 
sme odporučili, aby sa v texte sumy neriešili.

Hlasovanie č. 25 (o návrhu na uzn.: 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) – uzn. č. 274/2015-MZ

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

15. Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre       mat. 312/2015 

Materiál uviedol p. poslanec Štefek.

Mikulášik – mestská rada na svojom riadnom zasadnutí prerokovala Návrh na doplňujúcu 
voľbu člena Mestskej rady v Nitre.

Hlasovanie č. 26 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre
n e v o l í
do funkcie člena Mestskej rady v Nitre p. Štefana Štefeka) – uzn. č. 275/2015-MZ

prezentácia - 29
za - 12
proti - 1
zdržali sa - 15
Návrh nebol schválený. 

16. Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre         mat. č. 318/2015

Materiál uviedol p. poslanec Štefek.

Mikulášik – Mestská rada v Nitre prerokovala Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej 
rady v Nitre.
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Hlasovanie č. 27 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre
v o l í
do funkcie člena Mestskej rady v Nitre p. Martu Rácovú s účinnosťou dňom zvolenia) 
- uzn. č. 276/2015-MZ

prezentácia – 28
za – 27
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

17. Návrh na doplnenie členov do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre 
financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov a z radov 
ďalších osôb mat. č. 311/2015

Materiál uviedol p. poslanec p. Štefek.

Mikulášik – mestská rada na svojom riadnom zasadnutí prerokovala Návrh na doplnenie 
členov do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť z radov poslancov a z radov ďalších osôb, vracia materiál 
predkladateľovi na dopracovanie v zmysle diskusie mestskej rady. Materiál bol dopracovaný 
v zmysle vyššie uvedeného uznesenia.

Hlasovanie č. 28 (o návrhu (spoločné hlasovanie): Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na doplnenie členov do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, 
správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov a z radov ďalších osôb
n e v o l í
1. do funkcie  člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu 

majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov p.  Petra Oremusa 
2. do funkcie  člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu 

majetku a podnikateľskú činnosť z radov ďalších osôb p. Janku Berecovú - Titkovú)
- uzn. č. 277/2015-MZ

prezentácia – 29
za – 12
proti - 0
zdržali sa - 15
Návrh nebol schválený. 

15. Informatívna správa o aktuálnom stave telocviční základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry mat. č. 290/2015

Materiál predložil p. poslanec Hatala.

Nemky – mestská rada prerokovala predmetný materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre vziať na vedomie Informatívnu správu o aktuálnom stave telocviční základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.
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Oremus – chcem oceniť úsilie p. Juraja Brestovského a ďalších ľudí, ktorí mu pomáhali, že 
takúto správu pripravili a dáva nám to reálny komplexný obraz o stave telocviční a ihrísk 
v rámci jednotlivých ZŠ a myslím si, že by to malo byť aj vodítkom pre prípravu rozpočtu              
na rok 2016, aby sme sa zamerali na tie zariadenia a tie športoviská, ktoré sú v zlom 
technickom stave.

primátor – myslím si, že niektoré by mohli byť aj v lepšom stave, keby sme sa o ne boli 
v minulosti postarali, hlavne multifunkčné ihriská atď.. a nebavíme sa len o telocvičniach.

Greššo – chcem nadviazať na diskusiu v mestskej rade, kde isté veci v rámci časového sklzu 
sa už pomenili.  Ak by sme ich vedeli povedať, ktoré už sú zrekonštruované, hovorili sme 
o tom na mestskej rade, že už nie je správa až tak aktuálna, myslím už pri dvoch ZŠ. 

primátor – myslím, že pri schválení peňazí na výstavbu telocvične pri ZŠ Tulipánová sa 
zmení situácia a hovorilo sa o ZŠ Škultétyho, kde sa bude opravovať telocvičňa a zatepľovať. 
Ak boli hlásené havarijné stavy podláh, určite boli riešené Beethovenova, Na Hôrke,                        
na Škultétyho, Topoľová sa riešila pri rekonštrukcii školy. Myslím, že to zachytáva  stav, ale 
chýba mi pointa, čo sme týmto chceli dosiahnuť. Len investície alebo, aby mládež mala kde 
športovať? Pretože ideme aj do rozsiahlejších investícií na športoviskách v meste Nitra, 
v športových areáloch a nie sú len športoviská na ZŠ. Ešte nás čaká rozhodnutie o celom 
areáli Hlboká, ktorý je v dezolátnom stave a súčasný správca objektu nezabezpečil ani 
oplotenie. Určite je východisko na to, aby sme mohli pracovať ďalej v tejto oblasti.

Hlasovanie č. 29 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu o aktuálnom stave telocviční základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Nitry  
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informatívnu správu o aktuálnom stave telocviční základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry) – uzn. č. 278/2015-MZ  

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

16. Informatívna správa o možnostiach účelového použitia príjmov z prenájmov 
priestorov ZŠ mat. č. 314/2015

Materiál predložil prednosta MsÚ JUDr. Kršiak.

Vančo – mestská rada uvedenú informatívnu správu prerokovala a odporúča ju MZ vziať                 
na vedomie.

primátor – chceli sme dať na diskusiu poslancom, ku ktorej alternatíve by sme sa priklonili, 
pripravili sme v tom zmysle rozhodnutie. Sú rozpracované obidve alternatívy, aj tabuľky. 
Jedná sa cca o 80 tis. € ročne vybratého nájomného, to znamená, že keby sa polovica dávala 
do fondu, 40 tis. € by išlo školám do spoločného fondu, kde by sa mohli realizovať opravy na 
všetkých školách  bez ohľadu na to, kde sa vytvorili. Alt. II hovorí, že by sa školy len
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zaviazali, aby peniaze z prenájmov nedávali na mzdy a iné použitie, ale použili sa len                       
na opravy.

Oremus - navrhujem rozpracovať alt. č. II.

Greššo – navrhujem alt. č. II.

primátor – ak je to všeobecný názor, predložíme najbližšie materiál ako sa to bude v praxi 
realizovať. Materiál zatiaľ berieme na vedomie, vieme, že vôľa poslancov je alt. č. II.

Hlasovanie č. 30 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu o možnostiach účelového použitia príjmov z prenájmov priestorov ZŠ 
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informatívnu správu o možnostiach účelového použitia príjmov z prenájmov priestorov ZŠ)
- uzn. č. 279/2015-MZ

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

17. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 

mat. č. 320/2015
Materiál predložil p. poslanec Hecht.

Hollý – mestská rada na svojom riadnom zasadnutí, ktorá sa konala dňa 15. 8. 2015 odporúča 
MZ uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 
15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5.

Török – nakoľko v pôvodnom návrhu absentujú ulice spadajúce pod VMČ č. 5, rád by som 
doplnil tento návrh o vybrané ulice: Dunajská, Kmeťova, Murániho, Na Hôrke, Partizánska, 
Popradská, Považská, Rýnska, Tokajská, Viničky, Zvolenská. Sú to preexponované ulice, kde 
sa mládež združuje, požíva alkohol a občania sa na to sťažujú.

Košťál – náš návrh z Chrenovej vznikol na základe podnetu, že v nočných hodinách 
v určitých lokalitách sa zgrupujú určití ľudia, ktorí popíjajú a robia neporiadok. Tento návrh 
u nás nebol prerokovaný vo VMČ. Vzhľadom na to, že sme včera mali VMČ a boli sme s ním 
oboznámení, chcem sa spýtať, či boli všetky VMČ s týmto materiálom oboznámení, aby si 
mohli materiál doplniť?

Hollý – myslím, že by sa nemal konzumovať alkohol ani v bezprostrednej blízkosti, keď 
chceme, aby ľudia mali pokoj po 22.00 hodine. 

Greššo – nerozumiem z akého dôvodu je tam od 9.00 h do 8.00 h?

Hecht – po porade s náčelníkom MsP nám bolo poradené, aby sme tam tú hodinu nechali, aby 
tam bola najmenšia sankcia, aby to mohol prokurátor napadnúť. Žiaľ, nedá sa to dať 
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celoplošne, ale to je protiústavné, bolo nám poradené, aby sme tam aspoň tú hodinu nechali, 
inak by to mohol prokurátor napadnúť. 

Šmehilová – na VMČ som položila p. Hechtovi túto otázku a mohli sme sa ako výbor k tomu 
vyjadriť v diskusii. Chcem sa spýtať náčelníka MsP, akým spôsobom prebehla diskusia, či ste 
boli priamo zakomponovaní do návrhu jednotlivých ulíc, ktoré dávajú predkladatelia                         
z hľadiska podnetov, ktoré máte? Mali sme diskusiu s náčelníkom MsP práve k rušeniu 
poriadku na Topoľovej. Objavili sa v materiáli aj tie ulice, na ktoré dostávate podnety                     
od občanov?

Duchoň – bol som oslovený skupinou poslancov, ktorý tento návrh chystali, aby som  vniesol 
do tohto návrhu poradný hlas. V diskusii som povedal, že mám veľké obavy, lebo sú dva
nálezy Ústavného súdu, ktoré hovoria o tom, že Mesto nemôže ísť nad rámec zákona, a keďže 
v žiadnom zákone, ktoré prijala NR SR nie je uvedené, že je na verejných priestranstvách 
zákaz požívania alkoholu, tak v mnohých mestách boli tieto VZN zrušené. Niekde sa 
prokuratúra priklonila k názoru, že na určitých vymedzených miestach vo vymedzených 
časoch je možné upraviť VZN, ale niekde boli celé VZN napadnuté a zrušené, preto je tam 
čas taký, aby to nebolo nonstop 24 hodín zákaz požívania alkoholických nápojov, aby tam bol 
ponechaný priestor, že je možné požívať alkoholické nápoje aj na verejných priestoroch. Čas 
je tam taký preto, lebo od 8.00 h do 9.00 h sa nepredpokladá, že sú otvorené reštauračné
stánky na Škultétyho a sú tam neustále sťažnosti, že tam opilci postávajú a požívajú 
alkoholické nápoje, čo vzbudzuje verejné pohoršenie rodičov a negatívne vplýva na morálku 
a výchovu detí. Bol som prizvaný na rokovanie čo sa týka ulíc. Tento problém s alkoholom 
a rušenie nočného pokoja je na celom sídlisku Klokočina a Chrenová, keďže mladí ľudia 
posedávajú na lavičkách a popíjajú alkoholické nápoje a paradox vymedzených priestorov je 
ten, že akonáhle ich začíname kontrolovať a dávať pokuty je ten, že ich vytlačíme na iné 
ulice, do iných priestorov a postupne budeme musieť pristúpiť k tomu, že aj na ďalších 
uliciach budeme musieť tento zákaz aplikovať.

Kretter – dávam doplňujúci návrh v § 15, písm. b) doplniť za ul. Slančíkovej: Karpatská,                  
pri Chrenovskom moste (na strane Chrenová). Pýtam sa predkladateľov v Starom meste 
Štefánikova je ohraničená dvorom, domom, ale ako budú riešiť situáciu, keď bude vedľa  
zelená plocha a budú tam popíjať na lavičke? Je to chyba alebo je dodržaný zákon?

Rácová – myslím si, že treba znížiť počet príležitostí a možností na takéto porušenia. To 
znamená, mali by sme zvažovať otváranie prevádzok na tých miestach, kde to nepatrí, 
konkrétne Škultétyho a obmedziť prevádzkovú dobu alebo sortiment predaja. Malo by to ísť 
dodatkom k VZN. 

Štefek – toto riešenie, čo sa tu dnes ponúka, nepovažujem za systémové. Ak stoja stánky                 
na našom pozemku, treba vypovedať nájom a bolo by to vyriešené. Podľa mojich vedomostí, 
nie sú ul. na Chrenovej až tak problémové. V minulosti sme zvažovali, že v celom meste sa 
urobí takéto opatrenie, vzhľadom na protest prokurátora sme od toho ustúpili. 

Burda – som za to, aby sa regulovala konzumácia alkoholu na verejnosti. Tých 23 hodín je 
tam preto, aby tam bola hodinová pauza, aby to nemohol napadnúť prokurátor, ale občania aj 
na našom sídlisku sa sťažujú na rušenie nočného kľudu, to je najvážnejší problém. Neviem si 
predstaviť, aby sme takýmto spôsobom obmedzovali verejnosť za každú cenu, lebo toto 
neplní primárny účel. 
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Hecht – urobili sme rovnaký čas na všetkých uliciach. 

Dovičovič – na Škultétyho ulici boli v roku 1991 povoľované stánky na dobu max. 5 rokov, 
takže aj tam je cesta. K tým organizovaným akciám - aj to je dôvod vrátiť materiál                           
na dopracovanie, aby sme do neho vložili klauzulu, ktorá práve pre takéto príležitosti umožní 
primátorovi rozhodnúť o tom, či takéto podujatie povolí alebo nepovolí. Navrhujem vrátiť 
materiál na dopracovanie, myslím, že materiál je hodnotný, podnetný a treba sa k nemu vrátiť. 

Hollý – usmerním pozornosť na VZN č. 27 § 8, sú to príležitostné trhy a akcie poriadané
Mestom, čiže Popradská ulica, Pivný festival, Klokočinský jarmok, Svätoplukovo námestie, 
Fašiangy, Vianoce, všetko toto máme zakomponované.

Török – zoznam ulíc vyplynul z reakcií žiadostí občanov, ktoré prebiehali na túto tému                   
na sociálnych sieťach. 

Hlasovanie č. 31 – zmätočné 

Dovičovič – beriem späť svoj návrh.

Török - sťahujem svoj návrh.

Kretter – sťahujem svoj návrh. 

Hollý – ako predkladatelia materiálu sme sa dohodli, že sťahujeme svoj návrh podľa 
pripomienok na dopracovanie tohto predloženého materiálu.

Hlasovanie č. 32 (o návrhu na uzn.: Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní 
verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a vracia materiál           
predkladateľom na dopracovanie v zmysle diskusie mestského zastupiteľstva)                               
– uzn. č. 320/2015-MZ

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

21. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008                
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady                 
v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry                

mat. č. 259/2015
Materiál uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu PaedDr. Orságová.

Hlasovanie č. 33 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry
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u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í
Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry podľa predloženého návrhu
u k l a d á
vedúcej  odboru školstva, mládeže a športu zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho 
centra 
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry  
č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských 
účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry     na úradnej tabuli MsÚ 

                                                   T: do 10 dní                                                                                     
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým      T : do 30 dní     K: referát organizačný)
- uzn. č. 281/2015-MZ

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

22. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2001 
o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na rok 
2016 mat. č. 282/2015

Materiál uviedol prednosta MsÚ JUDr. Kršiak.

Hlasovanie č. 34 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytnutí dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na rok 2016
s c h v a ľ u j e
Stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytnutí dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na rok 2016 podľa predloženého návrhu)
- uzn. č. 282/2015-MZ

prezentácia - 28
za – 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

23. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 5/2009 
o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry

  mat. č. 257/2015
Materiál uviedla vedúca odboru kultúry Mgr. Bojdová.

Hlasovanie č. 35 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 5/2009 o národných 
kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach
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u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 
Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 5/2009 o národných 
kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry
u k l a d á 
vedúcemu odboru kultúry MsÚ v Nitre zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho 
centra
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2009 na úradnej tabuli           
                                                                               T: do 10 dní
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým       T: do 30 dní      K: referát organizačný)

- uzn. č. 283/2015-MZ

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

24. Informatívna správa o reštaurovaní a ďalšom postupe obnovy pamiatkových 
objektov a umeleckých diel na území mesta Nitry mat. č. 286/2015

Materiál uviedol prednosta MsÚ JUDr. Kršiak. 

Šumichrastová – Mestská rada v Nitre dňa 4. 8. 2015 prerokovala Informatívnu správu 
o reštaurovaní a ďalšom postupe obnovy pamiatkových objektov a umeleckých diel na území 
mesta Nitry a odporúča MZ v zmysle uzn. 475/2015 MR uložiť prednostovi MsÚ pripraviť                
do rozpočtu mesta Nitry na rok 2016 a 2017 návrh v minimálnej čiastke 50 tis. € na obnovu 
kultúrnych pamiatok.

Vančo – osvojujem si stanovisko mestskej rady.

Hlasovanie č. 36 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre ukladá prednostovi 
mestského úradu pripraviť do rozpočtu mesta Nitry na r. 2016 a r. 2017 návrh v minimálnej 
čiastke 50 000,- Eur na obnovu kultúrnych pamiatok)
prezentáciu - 28
za - 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 37 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Informatívnu správu o reštaurovaní a ďalšom postupe obnovy pamiatkových objektov             
a umeleckých diel na území mesta Nitry
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informatívnu správu o reštaurovaní a ďalšom postupe obnovy pamiatkových objektov             
a umeleckých diel na území mesta Nitry
u k l a d á
prednostovi mestského úradu pripraviť do rozpočtu mesta Nitry na r. 2016 a r. 2017 návrh v 
minimálnej čiastke 50 000,- Eur na obnovu kultúrnych pamiatok) – uzn. č. 284/2015-MZ
prezentácia – 27
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za - 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

25. Návrh   Dodatku č.  6  k Zriaďovacej  listine Základnej  školy, Beethovenova 1, Nitra 
mat. č. 268/2015

Materiál uviedla vedúca Odboru školstva, mládeže a športu PaedDr. Orságová.

Hlasovanie č. 38 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra) – uzn. č. 
285/2015-MZ

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

26. Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra
mat. č. 334/2015

Materiál uviedla vedúca Odboru školstva, mládeže a športu PaedDr. Orságová.

Hlasovanie č. 39 (o návrhu na uzn.  ako je na titulnej strane Mestské zastupiteľstvo v Nitre
prerokovalo Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra
s c h v a ľ u j e 
Zriaďovaciu listinu Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra podľa predloženého návrhu)
- uzn. č. 286/2015-MZ

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

27. „1. Návrh primátora mesta Nitry na delegovanie zástupcov mesta v obchodnej 
spoločnosti  Nitrianska investičná, s. r. o., so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 
Nitra (IČO: 36 567 761)

2. Návrh zmien v obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o., so sídlom       
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761)

3. Návrh znenia Dodatku č. 3 Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením     
obmedzeným Nitrianska investičná, s. r. o. so sídlom Štefánikova trieda 60,    
950 06 Nitra (IČO: 36 567 761)

4. Návrh podnikateľského zámeru obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná,                 
s. r. o., so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761)“

mat. č. 313/2015-1
Materiál uviedol prednosta MsÚ JUDr. Kršiak.
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primátor – navrhujem vypustiť pôvodné znenie bodov 1 – 5 a nahradiť:

1. o d p o r ú č a
primátorovi mesta Nitry odvolať Ing. Miroslava Ondrejičku z funkcie konateľa 
obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60,               
950 06 Nitra, IČO: 36 567 761 s účinnosťou dňom 30.9.2015

2. o d p o r ú č a
primátorovi mesta Nitry odvolať Miloša Paliatku z funkcie konateľa obchodnej 
spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, 
IČO: 36 567 761 s účinnosťou dňom 30.9.2015

3. s c h v a ľ u j e
Petra Pillaja, nar. 22. 6. 1960, bytom Podzámska 38, Nitra do funkcie konateľa obchodnej 
spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, 
IČO: 36 567 761 s účinnosťou dňom 1.10.2015

4. s c h v a ľ u j e
Ing. Františka Refku, nar. 3.10.1976, bytom Pod Katrušou 3, Nitra do funkcie konateľa 
obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60,        
950 06 Nitra, IČO: 36 567 761 s účinnosťou dňom 1.10.2015

5. o d p o r ú č a
primátorovi mesta Nitry s odkazom na § 14 a súvis. Obchodného zákonníka zriadenie 
„prokúry“ v konaní obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36 567 761 s tým, že v mene spoločnosti koná 
prokurista samostatne, a za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu 
spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru

6.    s c h v a ľ u j e
JUDr. Igora Kršiaka, nar. 20. 5. 1976, bytom Kozmonautov 6, Nitra do funkcie prokuristu   
obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60,        
950 06 Nitra, IČO: 36 567 761 s účinnosťou dňom 1.10.2015

7. s c h v a ľ u j e
znenie Dodatku č. 3 Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným Nitrianska 
investičná, s.r.o. (IČO: 36 567 761) podľa predloženého návrhu

8. s c h v a ľ u j e
podnikateľský zámer obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761) podľa predloženého návrhu
u k l a d á 
štatutárnym zástupcom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. vyhlásiť do konca roka 2015 
ponukové konanie na budúce riadne obsadenie funkcie prokuristu spoločnosti
o d p o r ú č a 
primátorovi mesta vykonať všetky právne úkony smerujúce k vykonateľnosti tohto uznesenia
u k l a d á 
štatutárnym zástupcom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. zabezpečiť a vykonať všetky 
potrebné kroky a úkony súvisiace s týmto uznesením na úrovni obchodnej spoločnosti
u k l a d á
prednostovi MsÚ predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrh na zmenu a doplnenie Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitry vo veci spresnenia oprávnenosti úkonom 
primátora mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v spoločnostiach
v zakladateľskej pôsobnosti mesta.

Návrh si osvojil p. Nemky.
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Dovičovič – nerozumiem tomu, že dodnes ešte máme v zakladateľskej listine, že konateľom 
spoločnosti je Ing. Marek Šesták, keď to ideme vypúšťať po toľkých rokoch, keď už je dávno 
vymazaný z registra. Aj Dozornú radu sme volili celkom inú ako tú, ktorú ideme vypúšťať                      
zo znenia zakladateľskej spoločnosti. Spoločnosť fungovala s tým, že mala v zakladateľskej
listine pp. Ďurana, Mikulášika, Meňkyho, Čuboňa a Letka a tu sme schválili pp. Gavaloviča, 
Tvrdoňa a Vargu? Prosím o vysvetlenie. 
Čo bude Nitrianska investičná riadiť a sprostredkovávať pre Mesto, keď bude na to s mestom 
uzatvárať zmluvu a mesto bude za to ročne platiť 12 tis. € a prečo bude inkasovať províziu 
z predaja mestského majetku, keď doteraz sme mestský majetok predávali napriamo, nikto 
nám to nesprostredkoval a celá kúpna cena bola príjmom mesta? Vzhľadom na uvedené čísla
v materiáli a peňažné potenciálne príjmy a výdavky tejto spoločnosti nepeňažným vkladom, 
ktorý plánujeme do tejto spoločnosti vložiť, sa ako výhoda uvádza, že sa budeme podieľať                    
na výsledku podnikania spoločnosti. V inom materiáli, ktorý sa na MZ prerokovával sa 
predpokladalo, že táto spoločnosť bude stratová, čiže HV bude negatívny. Ak je predpoklad, 
že sa mesto bude musieť podieľať na výsledkoch tejto spoločnosti, to znamená, že ju bude 
musieť financovať, ale nikde nie je uvádzaný dopad na mestský rozpočet.
Odkiaľ pochádza údaj, že ju budeme nepriamo subvencovať 144 tis. € v budúcom roku a 168 
tis. € ako sa predpokladá v budúcom roku cestou dotácií pre šport. kluby, ktoré z týchto 
peňazí budú platiť prenájom športových zariadení? Chcem upozorniť na to, že ak to takýmto 
spôsobom bude fungovať, zamestnanci tejto spoločnosti budú pre Mesto Nitra o DPH drahší. 

Štefek – som presvedčený, že tento doplňujúci návrh mal byť rozdaný všetkým poslancom              
do priečinku minimálne v pondelok v rozdaných materiáloch, pretože tento materiál 
neobsahuje všetky náležitosti. Poznám týchto nominantov dvoch politických strán, ale myslím 
si, že obaja dnes pôsobia ako konatelia v iných spoločnostiach. Pýtam sa, či do času nástupu 
do tejto funkcie budú s týmto vysporiadaní, aby neprišlo k stretu záujmov?

primátor – materiál som predkladal po dohode s politickými stranami. Za p. Refku nemôžem 
hovoriť, ale p. Pillaja som na tento konflikt upozornil a do 30. 9. 2015 to vysporiada. Jeho 
životopis ako aj výpis z registra zo spoločnosti, kde v súčasnosti pôsobí je uložený. 

Oremus – je tu viac faktorov, ktoré nevzbudzujú dôveru tohto materiálu. Okrem stretu 
záujmov samotných konateľov ďalej neviem, či nie je v strete záujmov aj prednosta úradu. 
Ďalšia vec - v čl. 7 „VZ“ sa vypúšťa a nahrádza sa nové znenie od písm. a) po p) rôzne 
právomoci, ktoré VZ má. Ak si prečítame za tým odstavec, zistíme, že primátor mesta                        
pri výkone právomoci a pôsobnosti VZ vo veciach ustanovených pod písm. b) až l) rozhodne 
v znení uznesenia MZ v Nitre, ktoré predchádza rozhodnutiu VZ. Ale od m), n), o), p), tam 
nie je súhlas MZ a bavíme sa o veciach odvolania konateľov, členov DR, prokuristov 
spoločnosti, odmeňovanie konateľov a jednotlivých členov, schvaľovanie riadnej, 
mimoriadnej konsolidovanej účt. uzávierky a ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti VZ zveruje 
zákon. Ak to dobre chápem, my budeme na MZ vedieť o veciach od bodu b) – l), ale už 
ďalšie odrážky budú mimo našej pozornosti. Ďalej si zoberme aj právomoc konateľov –
uzatvorenie zmlúv na dlhší čas ako 3 roky alebo prevzatie, poskytnutie pôžičiek a úverov 
v hodnote až nad 16 500 € bude musieť schvaľovať VZ. Podľa môjho názoru dostávajú dosť 
široký priestor a nebude to pod kontrolou MZ. 
Čo sa týka podnikateľského zámeru, absentuje tam 100 tis. €, ktoré dávame na búracie práce,
a potom sa dočítame, že sa uvažuje nad ďalšou dotáciou 150 tis. €, ktoré neviem či sa to berie, 
že to automaticky schválime alebo odkiaľ by som sa mohol dozvedieť odkiaľ to číslo vzniklo?
Či sme si to naplánovali, ale do fin. prognózy to nie je zakomponované. Je tam viacero 
nezrovnalostí, kde v jednej časti materiálu niečo píšeme, v inej časti sa to nenachádza. Je to 
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narýchlo pripravené a je to veľmi vážna vec. Myslím si, že to bude stratová záležitosť, 
budeme na to doplácať a budeme to musieť sanovať z mestského rozpočtu. Pochybujem, že si 
na svoju činnosť zarobia a bez našej pomoci nebudú schopní splácať úvery banke.

prednosta – k p. Dovičovičovi – myslím, že materiál bol pripravený ako na Ustanovujúcom
MZ, aj tam sme hovorili o odporúčaní primátorovi vo veciach výkonu pôsobnosti VZ, čiže 
sme vychádzali aj z vlastných poznatkov. Pokiaľ ide o otázku Zriaďovacej listiny, či sme tam 
mali už takých konateľov alebo členov DR v zmysle Obch. zákonníka, znenie Zakladateľskej
listiny musí obsahovať prvých konateľov spoločnosti a prvých členov DR spoločnosti žiadne 
ďalšie nominácie a schválenia už nezaznamenávame do Zakladateľskej listiny, robia sa už iba 
zápisom v Obchodnom registri. Ak hovoríme, že tam boli, VZ tam dalo tých aktuálnych, ale 
nemalo sa toto znenie Zakladateľskej listiny v tom čase meniť. Zákonná povinnosť je len 
ustanoviť mená prvých konateľov a prvých členov DR. 
Pokiaľ sa bavíme o poradenskej činnosti, je prognózovaná vo výške 12 tis. €, mala by 
spočívať hlavne v tom, že aj v zmysle zákona o VO, Mesto pri obstarávaní každej inv. akcie 
v určitom fin. limite je zaviazané mať urobený technický a cenový prieskum, to znamená, 
musí mať urobenú cenovú kalkuláciu inv. akcie a musí na to využiť prieskum stavebných 
firiem. Tu si pomáhame tým, že nebudeme odkázaní na cudzie stavebné firmy, ale možno na 
technických alebo stavebných pracovníkov, ktorí budú zamestnancami tejto firmy a budú 
poskytovať Mestu poradenstvo jednak v určení predpokladanej hodnoty cenovej zákazky 
každej inv. akcie, a jednak aj v určitom tech. posudku tejto akcie. Nemyslím, že je to 
abnormálna suma l tis. € za mesiac pri 100 inv. akcií za rok. 
Pokiaľ sa bavíme o predaji majetku, provízia z predaja je viazaná na to, že keď sa zverí tejto 
spoločnosti majetok, ktorý mesto nevie predať a nájde pri podnikateľských zámeroch 
potenciálneho kupujúceho, myslím, že obdobne by mohol za to dostať určitú províziu, ale nie 
je to garantovaná provízia. Je to len z majetku, ktorý sa podarí predať a spol. pokiaľ sa 
bavíme o HV, tak si myslím, že materiál obsahuje prognózu kladného HV, nie záporného, ale 
nebránime sa úvahám, že táto spol. a jej prevádzková činnosť a možno to, na čo sa zriaďuje, 
v tomto štádiu pre účely možno v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom 
a zastrešenie rekonštrukčného futbalového štadióna nebude vyžadovať aj pomoc 
dofinancovania zo strany mesta tak, ako to bolo aj v minulosti, ktoré určité spoločnosti 
vyžadovali. A ak sa bavíme o dotáciách, ktoré sa riešia ako skryté dotácie alebo ako určitý 
výťažok z prenájmu, myslím, že spol. ktorá zabezpečí a zrekonštruuje futbalový štadión, 
vstúpi do komerčných vzťahov s dnešnými užívateľmi a od toho sa bude musieť odvíjať aj 
nastavenie určitých komerčných cien z nájmu. Bude to závisieť od toho, že kluby, ktoré 
nebudú sebestačné, budú určite žiadať formou dotačnej politiky dofinancovanie zo strany 
mesta a bude to na rozhodnutí MZ pre schválenie rozpočtu pre ten ktorý rok. 
Ak sa bavíme o otázkach nominovaných personálnych návrhov, toto odporučenie je v zmysle 
MZ smerom k primátorovi, ktorý bude musieť uskutočniť VZ, kde sa tieto veci potvrdia 
a rozhodnutím VZ bude potrebné, aby personálni nominanti deklarovali nezlučiteľnosť 
svojich funkcií.
K p. poslancovi Oremusovi - pokiaľ sa bavíme o tom, že dnes zavádzame určité obmedzenie 
pri výkone pôsobnosti VZ, to znamená rozhodnutie primátora, tak si povedzme, že také 
obmedzenie vôbec neexistuje. To znamená, že dnes zavádzame také obmedzenie, sú tam 
určité výhrady, s ktorými sa nestotožňujeme, aby podliehali MZ, napríklad odvolávanie 
konateľov alebo prokuristov, môže dôjsť k zákonnému rozporu k výkonu funkcií a tu by sme 
obmedzili primátora ako VZ k tomu, že by prokuristu alebo konateľa, ktorý sa dopustil 
trestného činu, nemohol bez mandátu MZ odvolať a zákon o obecnom zriadení dáva MZ 
výhradne len právomoc schvaľovať zástupcov do obchodných spoločností mesta, to znamená 
schvaľovať zástupcov menovaním, ale nie odvolávaním, to znamená, že si MZ nemôže  
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nadrámec zákona o obecnom zriadení vyhradiť aj to, že ich bude schvaľovať, čo sa týka 
odvolávania.
Čo sa týka účtovnej závierky, je to výsledok vedenia riadneho účtovníctva v zmysle zákona 
a schvaľovanie účt. závierky. Neviem ako by mohlo prebehnúť ešte tým, že by sa 
konvalidovalo na úrovni MZ, keď je to účt. daňový výstup, keď nevie, či by sa 
pozmeňovacím návrhom dalo alebo nedalo niečo zmeniť. Myslím, že to schvaľovanie v tomto 
prípade nemá opodstatnenie. Pokiaľ ide o spochybnenie súm, ktoré konatelia budú mať 
v právomoci, je to návrh. Ak bude podaný pozmeňovací návrh, dá sa to upraviť na iné sumy, 
o ktorých budú konatelia rozhodovať. 
Ak sa bavíme o predpokladanom peňažnom vklade, hovoríme o tom, že neschvaľujeme 
peňažný vklad, hovoríme o možnom peňažnom vklade, ktorý mohla spoločnosť získať, a to 
v objeme 500 tis. €, dnes schválených 100 tis. € na prípravu futbalového štadióna, 250 tis. €
na rekonštrukciu čermánskeho štadióna a 150 tis. €, ktoré by sa mohli objaviť v rozpočte                  
na rok 2016, ktoré by sa im mohli poskytnúť v tejto výške, ale pokiaľ by nebol schválený 
tento materiál, nemusíme riešiť ani otázku preklasifikovania súm z rozpočtu mesta                      
pre čermánsky a futbalový štadión na túto spoločnosť.

Hlasovanie č. 40 (o osvojenom pozmeňovacom návrhu p. Nemkym)
prezentácia – 26
za – 16
proti - 0
zdržali sa - 10
Návrh bol schválený

Hlasovanie č. 41 (o návrhu na uzn. ako celku: 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
1. Návrh primátora mesta Nitry na delegovanie zástupcov mesta v obchodnej spoločnosti 

Nitrianska investičná, s.r.o., so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 
36 567 761)

2. Návrh zmien v obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o., so sídlom Štefánikova 
trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761)

3. Návrh znenia Dodatku č. 3 Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným
Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 
36 567 761)

4. Návrh podnikateľského zámeru obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.           
so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761)

1. o d p o r ú č a
primátorovi mesta Nitry odvolať Ing. Miroslava Ondrejičku z funkcie konateľa 
obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 
06 Nitra, IČO: 36 567 761 s účinnosťou dňom 30.9.2015

2. o d p o r ú č a
primátorovi mesta Nitry odvolať Miloša Paliatku z funkcie konateľa obchodnej 
spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, 
IČO: 36 567 761 s účinnosťou dňom 30.9.2015
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3. s c h v a ľ u j e
Petra Pillaja, nar. 22. 6. 1960, bytom Podzámska 38, Nitra do funkcie konateľa obchodnej 
spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, 
IČO: 36 567 761 s účinnosťou dňom 1.10.2015

4. s c h v a ľ u j e
Ing. Františka Refku, nar. 3.10.1976, bytom Pod Katrušou 3, Nitra do funkcie konateľa 
obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60,        
950 06 Nitra, IČO: 36 567 761 s účinnosťou dňom 1.10.2015

5. o d p o r ú č a
primátorovi mesta Nitry s odkazom na § 14 a súvis. Obchodného zákonníka zriadenie 
„prokúry“ v konaní obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom 
Štefánikova trieda 60,      950 06 Nitra, IČO: 36 567 761 s tým, že v mene spoločnosti 
koná prokurista samostatne, a za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému 
menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru

6. s c h v a ľ u j e
JUDr. Igora Kršiaka, nar. 20. 5. 1976, bytom Kozmonautov 6, Nitra do funkcie prokuristu   
obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60,        
950 06 Nitra, IČO: 36 567 761 s účinnosťou dňom 1.10.2015

7. s c h v a ľ u j e
znenie Dodatku č. 3 Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným Nitrianska 
investičná, s.r.o. (IČO: 36 567 761) podľa predloženého návrhu

8. s c h v a ľ u j e
podnikateľský zámer obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761) podľa predloženého návrhu

u k l a d á 
štatutárnym zástupcom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. vyhlásiť do konca roka 2015 
ponukové konanie na budúce riadne obsadenie funkcie prokuristu spoločnosti
o d p o r ú č a 
primátorovi mesta vykonať všetky právne úkony smerujúce k vykonateľnosti tohto uznesenia
u k l a d á 
štatutárnym zástupcom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. zabezpečiť a vykonať všetky 
potrebné kroky a úkony súvisiace s týmto uznesením na úrovni obchodnej spoločnosti
u k l a d á
prednostovi MsÚ predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrh na zmenu a doplnenie Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitry vo veci spresnenia oprávnenosti úkonom 
primátora mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v spoločnostiach 
v zakladateľskej pôsobnosti mesta) - uzn. č. 287/2015-MZ

prezentácia - 28
za – 17
proti - 0
zdržali sa - 11
Návrh bol schválený. 

primátor – navrhujem spoločnú rozpravu k mat. č. 281/2015, 280/2015 a 319/2015. 

Návrh si osvojil p. Vančo.
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28. Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na 
funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 281/2015

Materiály uviedla zástupkyňa prednostu MsÚ JUDr. Buranská.

Hlasovanie č. 42 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 
rokov od zloženia sľubu
v o l í
Petra Bihariho za prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu) – uzn. č. 288/2015-MZ 

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

29. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na 
funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 280/2015

Hlasovanie 43 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 
rokov od zloženia sľubu
v o l í
Magdalénu Farkašovú za prísediacu sudkyňu z radov občanov pre Okresný súd Nitra             
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu) – uzn. č. 289/2015-MZ

prezentácia – 28
za – 24
proti - 0
zdržali sa - 0
Návrh bol schválený.

30. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd 
Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu      mat. č. 319/2015

Hlasovanie č. 44 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu
v o l í
1. Veroniku Mikulcovú
2. Milana Kováča
3. Mgr. Richarda Greguša

opätovne za prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 
4 rokov od zloženia sľubu) – uzn. č. 290/2015-MZ

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

31. Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra 
v znení dodatku č. 1, 2 a 3 mat. č. 332/2015

Materiál uviedol predkladateľ materiálu p. poslanec Greššo.

Kolenčíková – na základe rokovania dnešnej mestskej rady dávam pozmeňovací návrh
k tomuto bodu programu, a zároveň si aj osvojujem tento návrh: Mestská rada v Nitre 
prerokovala Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Nitra v znení dodatku č. 1, 2 a 3 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
neschváliť Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra 
v znení dodatku č. 1, 2 a 3 podľa predloženého návrhu,
uložiť prednostovi mestského úradu predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrh na zmenu a 
doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitry vo veci spresnenia 
oprávnenosti úkonom primátora mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia                    
vo všetkých spoločnostiach v zakladateľskej pôsobnosti mesta. 

Greššo – bol by som rád, keby toto bolo aj zaznamenané v zápisnici, chcel by som vedieť                
pre vysvetlenie, aký je dôvod?  Ak tomu správne rozumiem, aj v zmysle diskusie mestskej 
rady, každú spoločnosť z týchto troch, ktoré máme v 100 %-nej pôsobnosti mesta, v každej si 
upravíme zvlášť zásady hospodárenia? Respektíve, zastupiteľstvo bude musieť prihliadať                           
pri rozhodovaní o ktorom majetku ktorej spoločnosti si zoberie ten to ktoré nariadenie alebo 
uznesenie? Nerozumiem celkom presne, prečo to nevieme unifikovať na všetky 100 %-ne
vlastnené spoločnosti Mestom Nitra. Sú to podľa môjho názoru zásadné veci, o ktorých by 
malo MZ rozhodovať, a ktoré by malo poveriť VZ, teda vás, na ktoré máme dostatok času,
aby sa zišlo MZ možno aj 2 – 3krát, ak by to bolo potrebné k takýmto zásadným veciam. 

primátor – určite ste si všimli, aj pri predchádzajúcom materiáli tie zásadné veci aj z tohto
materiálu boli do toho premietnuté, čo sa týka oprávnenia primátora a narábania ako VZ v tej 
spoločnosti.

prednosta – pri konzultácii toho pozmeňovacieho návrhu bolo myslené asi toľko. Dnes 
upravujeme Zásady hospodárenia a nebránime sa tomu, pretože konzultujeme túto vec a tie 
veci, ktoré sa tam premietli boli upravené a spresnené a premietnu sa aj do riadneho 
materiálu, ak by tento návrh prešiel. Bavíme sa o všetkých spoločnostiach, to znamená, 
nebavíme sa o l00 %-ných spoločnostiach, bavíme sa o tom, že asi bude diametrálne trošku 
odlišne upravený výkon pôsobnosti pri 100 %-ných spoločnostiach mesta, ako                                 
pri spoločnostiach, v ktorých mesto nemá rozhodujúci vplyv alebo má, ale nie je sám, to 
znamená, asi by Zásady hospodárenia nemali opomenúť aj tieto  spoločnosti, v ktorých nemá 
mesto 100 %-ný alebo rozhodujúci majetkový podiel.
Greššo – p. primátor, hovoríte stále o Zakladateľskej listine, ktorú môžete Vy zajtra zmeniť 
v rámci pôsobnosti VZ, MZ vám do toho nemá čo hovoriť svojím spôsobom, pokiaľ to 
nemáme upravené v Zásadách hospodárenia. Vy svojvoľne nenapadnuteľne môžete zmeniť 
Zakladateľskú listinu, pretože nie ste viazaný Zásadami hospodárenia a nakladania                               
s majetkom mesta. Opakujem, je to vzťah Vás v pôsobnosti VZ a spoločnosti ako takej                   
na základe Obchodného zákonníka. Na základe zákona o obecnom zriadení a Zásad 
hospodárenia s nakladaním majetku obce, tento vzťah je úplne iný, je to trojuholník, preto 
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nepleťme do toho Zakladateľskú listinu, je zmeniteľná rozhodnutím VZ kedykoľvek. Zásady 
sa týkajú vzťahu MZ a Vás ako VZ a nielen vás. To neznamená nedôveru vo Vás ako 
primátora. Po Vás prídu iní primátori, ďalšie MZ, to nerobíme len na určitú dobu.

primátor – nevyhýbame sa tomu, aby sa tie Zásady spracovali, ale aby sa spracovali                        
pre všetky spoločnosti, nielen pre 100 %-nú účasť. Doteraz nebolo žiadne obmedzenie, dnes 
vsúvame do materiálu predchádzajúce obmedzenie a z vášho materiálu boli prevzaté tie 
obmedzenia, ktoré sú pre primátora, keď koná ako VZ. Doteraz som nemal žiadne 
obmedzenie, to znamená, riadil som sa iba zákonom o obecnom zriadení. Otázka je iná, 
podstata prepracovania tohto návrhu je, aby to bolo pre všetky spoločnosti, nielen                            
pre l00 %-nou účasťou.

Greššo – pýtam sa, či budeme zodpovední za to, že pred prijatím takýchto Zásad prevedieme 
majetok v nemalej hodnote na obchodnú spoločnosť? Či si za toto ponesieme zodpovednosť 
do budúcna? Čo keď sa nakoniec neprijmú tie Zásady? Myslím si, že ten postup je tu opačný.
Chystáme sa neprijať Zásady, odsunúť ich o mesiac, ale súčasne sa dnes chystáme previesť              
a navýšiť základné imanie obchodnej spoločnosti. 

primátor – nemôžem konať nadrámec rozhodnutia MZ. Ak sa schváli prevod majetku v účt. 
hodnote 1,6 mil. €, do tejto sumy môžem konať ako primátor mesta z pozície VZ. Myslím, že 
transparentne narábame a všetky informácie dávame poslancom k dispozícii. 

Kolenčíková – p. primátor tento návrh podporuje, v takýchto rozhodnutiach je opatrný a nikdy 
neurobil nič nad rámec zákona. Tento materiál nehovorí systémovo konkrétne o tých 
spoločnostiach. Nebráňme sa tomu, bude pripravený materiál, schválime ho, 
v predchádzajúcom materiáli, kde sa hovorilo o investičnej to zapracované bolo, takže 
nevidím problém, že by k niečomu prišlo. 

primátor – DR NTS mohla rozhodnúť o prijatí úveru 17 mil. € a podieľame sa na tej 
spoločnosti 51 %-ami. Ako VZ s nemeckým spoločníkom sme rozhodli, že nerozhodne DR 
skôr ako to nepôjde minimálne ako informatívna správa do MZ. 

Hlasovanie č. 45 (o osvojenom pozmeň. návrhu: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení 
dodatku č. 1, 2 a 3
n e s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení dodatku 
č. 1, 2 a 3 podľa predloženého návrhu
u k l a d á
prednostovi MsÚ predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrh na zmenu a doplnenie Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitry vo veci spresnenia oprávnenosti úkonom 
primátora mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia vo všetkých spoločnostiach 
v zakladateľskej pôsobnosti mesta) – uzn. č. 291/2015-MZ

prezentácia - 30
za - 17
proti - 0
zdržali sa - 11
Návrh bol schválený.
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32. Návrh na odovzdanie stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby 
„Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce - napojenie na R1 I. etapa“ na prevádzkovanie 
NDS, a. s. mat. č. 336/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.

Hlasovanie č. 46 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na odovzdanie stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Priemyselná zóna Nitra –
Mlynárce - napojenie na R1 I. etapa“ na prevádzkovanie NDS, a.s.
s c h v a ľ u j e
odovzdanie stavebných objektov vybudovaných Mestom Nitra v rámci stavby „Priemyselná 
zóna Nitra – Mlynárce - napojenie na R1 I. etapa“ na prevádzkovanie spoločnosti Národná 
diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava a to:
101-01 Súbežná komunikácia – vetva „S1-L“ a výjazdová vetva „PK1“
102-01 Vetvy križovatky „S2-L“ a „S3-L“
501-01.2 Dažďová kanalizácia

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia T: 31.03.2016   K: MR) – uzn. č. 292/2015-MZ

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

33. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 
verejnej súťaže: „Prenájom stĺpov verejného osvetlenia v meste Nitra a prevádzka 
Orientačného a informačného systému v meste Nitra“ mat. č. 221/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
Súťažné podmienky boli prerokované v mestskej rade, a tak ako ich odporučila schváliť, tak 
sú predložené na rokovanie MZ.

primátor – dovoľte mi predložiť návrh na členov komisie pre vyhodnotenie súťaže:                        
pp. Mikulášik, Nemky, Košťál, Greššo, Vančo, Klačko, Ligačová.

Kretter – tento materiál dostala na prerokovanie komisia pre dopravu, životné prostredie, 
verejnoprospešné služby a verejný poriadok a členovia mi uložili predložiť ako pozmeňovací
návrh komisie, ktorá navrhuje v bode 13, zmeniť percento hodnotenia v súťaži u ekonomickej 
výhodnosti na 60 % a u referencie 10 %, tretie kritérium je bezozmeny.

Štefek - náš VMČ sa vyjadril k návrhu OVS a do podmienok sme odporučili dať minimálny
nájom vo výške 100 €/l ks.

Hlasovanie č. 47 (o návrhu na zloženie komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných 
návrhov v zložení: členovia: p. Mikulášik, Nemky, Košťál, Greššo, Vančo, Klačko, Ligačová
prezentácia – 30
za – 30
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proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 48 (o návrhu p. Krettera: v bode 13 mení percento nasledovne: 
Hodnotenie:

- ekonomická výhodnosť pre mesto                                                        60 %
.
.

- referencie z prevádzkovania podobného systému z iných miest     10 %

prezentácia - 25
za - 19
proti - 0
zdržali sa - 5
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 49 (o návrhu p. Štefeka: v bode 1.1.1. pôvodné znenie: „za minimálne nájomné 
vo výške 85,- €/1 ks“ nahrádza znením: „za minimálne nájomné vo výške 100,- €/1 ks“)
prezentácia - 28
za - 25
proti - 0
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 50 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo  
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Prenájom stĺpov verejného osvetlenia v meste Nitra a prevádzka Orientačného 
a informačného systému v meste Nitra“
s c h v a ľ u j e 
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 
„Prenájom stĺpov verejného osvetlenia v meste Nitra a prevádzka Orientačného 
a informačného systému v meste Nitra“ podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných 
schválených zmien:
- v bode 1.1.1. pôvodné znenie: „za minimálne nájomné vo výške 85,- €/1 ks“ nahrádza 

znením: „za minimálne nájomné vo výške 100,- €/1 ks“
- v bode 13 mení % nasledovne: 

Hodnotenie:
- ekonomická výhodnosť pre mesto                                                        60 %

.

.
- referencie z prevádzkovania podobného systému z iných miest     10 %

v y m e n ú v a  komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:
členovia: p. Mikulášik, Nemky, Košťál, Greššo, Vančo, Klačko, Ligačová 

u k l a d á 
prednostovi Mestského úradu v Nitre zabezpečiť vyhlásenie a realizovanie obchodnej verejnej 
súťaže podľa schválených súťažných podmienok  T: 31.12.2015   K: MR)  - uzn. č. 293/2015-
MZ
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prezentácia – 31
za - 31
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

34. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná,             
s. r. o., formou nepeňažného vkladu mat. č. 307/2015

Materiál uviedol prednosta MsÚ JUDr. Kršiak.

Greššo – chcem znovu pripomenúť to, že pred prerokovaním tohto návrhu bolo treba prijať 
Zásady nakladania s majetkom, čo sa žiaľ nestalo. Prvý dôvod, že som bol predkladateľom ja. 
Druhý, je zvláštne, prečo chceme postupovať podľa prijatého pozmeň. návrhu a riešiť to                  
ex post. Chcem upozorniť na to, že ak bude tento materiál prijatý v tomto znení, chcem 
upozorniť, že hlasujúci „za“ budú niesť zodpovednosť za jeho dopad na mestský rozpočet 
dobudúcna.

Oremus – zaujala ma veta, že ideme vkladať majetok Mesta v hodnote 2 mil. € a stačí nám 
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Je to v poriadku?

primátor – majetok ide do 100 % dcérskej spoločnosti.

Dovičovič – 1/ v dôvodovej správe materiálu je uvedené, že orgán spoločnosti v zmysle § 59b 
Obchodného zákonníka je oprávnený rozhodovať o zmene výšky základného imania a môže 
rozhodnúť, že hodnota nepeňažného vkladu sa nemusí určiť znaleckým posudkom, ale § 9 
ods. 3 hovorí, že hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom. Môže MZ 
rozhodovať o vklade v účtovnej hodnote, keď Obchodný zákonník hovorí, že vklad musí byť 
vo výške znal. posudku?
2/ ako bude užívať futbalový štadión na Jesenského ulici zápasnícku telocvičňu a areál ČFK 
na podnikateľskú činnosť zachovaním predmetu činnosti, na ktorú boli športové zariadenia 
určené, t. j. na účel verejno-prospešných služieb? Ako bude na verejnoprospešných službách 
podnikať a dosahovať zisk ako to ukladá Obchodný zákonník?

prednosta – čo sa týka užívania majetku na komerčné a verejno-prospešné účely, súviseli viac 
s tým druhým majetkom, aj keď dôvodová správa môže obsahovať túto informáciu. Čo
sa týka nepeňažného vkladu a jeho ocenenia, myslím, že boli zachované všetky veci aj 
pripomienky z minulosti. Myslím si, že Mesto si splnilo všetky základné podmienky, 
ohodnotilo tento nepeňažný majetok znaleckým posudkom, hodnota je uvedená. MZ 
schvaľuje tento nepeňažný vklad ako zvýšenie základného imania spoločnosti. Schvaľuje ho 
v tej účtovnej zostatkovej hodnote a poveruje primátora takto konať pri výkone pôsobnosti 
VZ. Myslím si, že tento materiál je korektný a ničomu neodporuje. Pýtam sa, je tento materiál 
v niektorej časti nezákonný? Myslím, že obsahuje všetky dôležité údaje, primátor mesta tým, 
že sa mu odporúča konať výlučne s týmto uznesením, nemôže sám rozhodovať či ako osoba  
to vloží v znaleckej alebo účtovnej hodnote, to znamená, že ten mandát mu MZ týmto 
materiálom len udeľuje.

Dovičovič – všetci vieme, že vzťah medzi MZ a primátorom je ten, že MZ v ničom nemôže 
primátora úkolovať ani viazať, môže mu len odporučiť.



42

Vzhľadom aj na tú odpoveď, a keďže si myslím, že dostatočne poznám športové areály, ktoré 
sú v majetku mesta, a keďže je väčšinový názor MZ, že Nitrianska investičná bude 
spoločnosťou, ktorá ich dokáže zveľadiť, predkladám doplňujúci návrh:
- v časti 1. doplniť bod 
d) „Telocvičňa Hlboká“, Hlboká ul., k. úz. Nitra
- telocvičňa – budova na parc. č. 6906
- zastav. plocha a nádvorie – parc. č. 6906
- zastav. plocha a nádvorie – parc. č. 6915/4
Obstarávacia cena nepeňažného vkladu je v účtovníctve Mesta Nitry evidovaná nasledovne: -
Dlhodobý hmotný majetok – nehnuteľný vo výške 139 512,91 €
- Pozemky v účt. hodnote  127 906,13 €
Spolu hodnota majetku 267 419,04
- v časti 2. zmeniť číselnú hodnotu z „2 116 139,- €“ na hodnotu „2 383 558,- €.

K podaniu návrhu ma vedie to, že je to bývalý športový areál, ktorý je zo všetkých, ktoré 
mesto vlastní v najhoršom stave a súčasne je jediný, ku ktorému máme vypracovanú PD, 
stavebné povolenie, čiže nič nebude brániť Nitrianskej investičnej, aby aj v nadväznosti                 
na to, čo povedal p. primátor, že musíme niečo s týmto areálom na Hlbokej urobiť, lebo je 
zanedbaný. Myslím si, že toto by bolo veľkým prínosom pre Mesto Nitra, aj MČ Čermáň, 
keby sa zmenila do tej podoby ako predpokladá projekt, ktorý sme dali v min. roku za 25 tis. 
€ vypracovať.

primátor – projekt je spracovaný na Hlbokú, škoda, že areál nie je oplotený a v akom je stave, 
niekto za to nesie zodpovednosť. Chcel by som povedať, že neviem, či v tomto návrhu máme 
aj znalecký posudok, ktorý predchádza rozhodnutiu MZ, či sa vloží v účt. alebo znaleckej 
hodnote do spoločnosti, ale Hlboká tam môže rozhodnutím MZ pribudnúť. Nevylučujem, že 
pribudne. 

Hlasovanie č. 51 (o pozmeň. návrhu p. Dovičoviča: - v časti 1. doplniť bod 
d) „Telocvičňa Hlboká“, Hlboká ul., k. úz. Nitra
- telocvičňa – budova na parc. č. 6906
- zastav. plocha a nádvorie – parc. č. 6906
- zastav. plocha a nádvorie – parc. č. 6915/4
Obstarávacia cena nepeňažného vkladu je v účtovníctve Mesta Nitry evidovaná nasledovne: -
Dlhodobý hmotný majetok – nehnuteľný vo výške 139 512,91 €
- Pozemky v účt. hodnote  127 906,13 €
Spolu hodnota majetku 267 419,04
- v časti 2. zmeniť číselnú hodnotu z „2 116 139,- €“ na hodnotu „2 383 558,- €)

prezentácia – 30
za - 11
proti - 0
zdržali sa - 17
Návrh nebol schválený

Hlasovanie č. 52 (o pôvodnom návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. 
formou nepeňažného vkladu 
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1. s c h v a ľ u j e
v súlade s ustanoveniami § 59 a § 143 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 9 ods. 2 písm. f) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
nepeňažný vklad majetku Mesta Nitra do základného imania obchodnej spoločnosti 
Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra,                   
IČO: 36567761, nasledovne:
a) „Futbalový štadión“, Jesenského 4, Nitra, kat. územie Nitra, zapísaný na LV č. 5953
- krytá tribúna – šatne na parc. č. 169, súp. č. 882
- tribúna na parc. č. 170/2, bez súp. č.
- byt služobný na parc. č. 171, bez súp. č.
- tribúna na parc. č. 170/2, bez súp. č.
- bufet na parc. č. 173/2, bez súp. č.
- WC na parc. č. 173/3, bez súp. č.
- WC na parc. č. 173/5, bez súp. č.
- WC na parc. č. 173/6, bez súp. č.
- garáž na parc. č. 174/2, bez súp. č.
- čerpacia stanica na parc. č. 174/12, bez súp. č.
- garáž na parc. č. 174/13, bez súp. č.
- garáž na parc. č. 174/14, bez súp. č.
- dielňa na parc. č. 174/15, bez súp. č.
- dielňa na parc. č. 174/16, bez súp. č.
- mládežnícke šatne na parc. č. 177, bez súp. č.
- kamerový a turniketový systém futbalového štadióna, nie je zapísaný na LV
- pokladňa č. 1 na parc. č. 173/1, nie je zapísaná na LV
- pokladňa č. 2 na parc. č. 173/1, nie je zapísaná na LV 
- pokladňa č. 3 na parc. č. 173/9, nie je zapísaná na LV 
- parc. č. 169 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 586 m2

- parc. č. 170/1 – ostatná plocha o výmere 15 683 m2

- parc. č. 170/2 – ostatná plocha o výmere 5 713 m2

- parc. č. 171 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2

- parc. č. 173/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 078 m2

- parc. č. 173/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2

- parc. č. 173/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 m2

- parc. č. 173/4 – ostatné plochy o výmere 2 462 m2

- parc. č. 173/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2

- parc. č. 173/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2

- parc. č. 173/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 634 m2

- parc. č. 173/9 – ostatná plocha o výmere 704 m2

- parc. č. 173/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87m2

- parc. č. 174/1 – ostatná plocha o výmere 820 m2

- parc. č. 174/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2

- parc. č. 174/3 – ostatná plocha o výmere 597 m2

- parc. č. 174/4 – ostatná plocha o výmere 824 m2

- parc. č. 174/5 – ostatná plocha o výmere 456 m2

- parc. č. 174/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 839 m2

- parc. č. 174/7 – ostatná plocha o výmere 1 268 m2

- parc. č. 174/10 – ostatná plocha o výmere 6 728 m2

- parc. č. 174/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2

- parc. č. 174/13 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2
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- parc. č. 174/14 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2

- parc. č. 174/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2

- parc. č. 174/16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2

- parc. č. 175 – ostatná plocha o výmere 3 045 m2

- parc. č. 177 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 511 m2

- parc. č. 178 – ostatná plocha o výmere 8 386 m2

- parc. č. 184 – ostatná plocha o výmere 8 701 m2

Nepeňažný vklad podľa písm. a) tohto bodu uznesenia bol v súlade s ustanovením             
§ 59 ods. 3) Obchodného zákonníka ocenený znaleckým posudkom č. 82/2015, 
vypracovaným znalcom Ing. Petrom Martiškom zapísaným v zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov pod evidenčným číslom 912207, ktorého súhrnná hodnota je   
6 418 430,15 EUR.

Obstarávacia cena nepeňažného vkladu podľa písm. a) tohto bodu uznesenia je 
v účtovníctve Mesta Nitry evidovaná nasledovne:
- Dlhodobý hmotný majetok – nehnuteľný vo výške 1 218 562,83 EUR
- Pozemky v účtovnej hodnote    491 676,31 EUR

_________________________________________________________
       Spolu hodnota majetku 1 710 239,14 EUR

b) „Telocvičňa Parkové nábrežie – zápasnícka hala“, Parkové nábr. 27, Nitra, kat. 
územie Nitra, LV č. 5953

- telocvičňa na parc. č. 185, súp. č. 1933
- parc. č. 185 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 952 m2

- parc. č. 174/9 – ostatná plocha o výmere 2 187 m2

- parc. č. 174/11 – ostatná plocha o výmere 999 m2

Nepeňažný vklad podľa písm. b) tohto bodu uznesenia bol v súlade s ustanovením             
§ 59 ods. 3) Obchodného zákonníka ocenený znaleckým posudkom č. 150/2015, 
vypracovaným znalcom Ing. Ľubomírom Drgom zapísaným v zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov pod evidenčným číslom 910602, ktorého súhrnná hodnota je                 
598 364,72 EUR.

Obstarávacia cena nepeňažného vkladu podľa písm. b) tohto bodu uznesenia je 
v účtovníctve Mesta Nitry evidovaná nasledovne:
- Dlhodobý hmotný majetok – nehnuteľný vo výške 88 893,31 EUR
- Pozemky v účtovnej hodnote 132 371,44 EUR

________________________________________________________
       Spolu hodnota majetku 221 264,75 EUR

c)   „Futbalový štadión Čermáň“, Golianova 2, Nitra, kat. územie Nitra,           
- administratívna budova na parc. č. 7246/2, súp. č. 620, LV č. 5953
- TJ Strojár - šatne na parc. č. 7245, súp. č. 621, LV č. 3681
- krytá tribúna na parc. č. 7246/3, súp. č. 622, LV č. 5953
- parc. č. 7245 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2, LV č. 3681
- parc. č. 7246/1 – ostatná plocha o výmere 17 584 m2, LV č. 5953
- parc. č. 7246/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 514 m2, LV č. 5953
- parc. č. 7246/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 394 m2, LV č. 5953
Nepeňažný vklad pod písm. c) tohto bodu uznesenia bol v súlade s ustanovením                
§ 59 ods. 3) Obchodného zákonníka ocenený znaleckým posudkom č. 160/2015, 
vypracovaným znalcom Ing. Ľubomírom Drgom zapísaným v zozname znalcov, 
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tlmočníkov a prekladateľov pod evidenčným číslom 910602, ktorých súhrnná hodnota je              
1 720 491,36 EUR.

Obstarávacia cena nepeňažného vkladu podľa písm. c) tohto bodu uznesenia je 
v účtovníctve Mesta Nitry evidovaná nasledovne:
- Dlhodobý hmotný majetok – nehnuteľný vo výške 137 066,99 EUR
- Pozemky v účtovnej hodnote   47 568,55 EUR

________________________________________________________
       Spolu hodnota majetku 184 635,54 EUR

Podľa ustanovenia § 109 ods. 2 Obchodného zákonníka vklady spoločníkov                               
do základného imania musia byť vyjadrené kladným celým číslom. 

2. s c h v a ľ u j e
zvýšenie základného imania spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36567761 v súlade s bodom 1. tohto uznesenia, 
o nepeňažný vklad, ktorý sa započíta na vklad spoločníka (Mesta Nitry) do základného 
imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. v peňažnej sume 
zodpovedajúcej pôvodným cenám v súlade s ustanovením § 17d zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v platnom znení, a to vo výške obstarávacej ceny majetku vedeného 
v účtovníctve Mesta Nitra, ktorá je pre Mesto Nitra zároveň daňovou zostatkovou cenou 
z dôvodu neuplatňovania daňových odpisov, a to v súhrnnej hodnote obstarávacích cien 
nepeňažných vkladov špecifikovaných v písmenách a), b), c) bodu 1. schvaľovacej časti 
tohto uznesenia vo výške 2 116 139,- EUR a
p o v e r i ť
primátora Mesta Nitry ako štatutárneho orgánu jediného spoločníka (Mesto Nitra) 
spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o., ktorý v súlade s  § 132 Obchodného zákonníka 
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu spoločnosti, aby pri 
výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti postupoval a rozhodol výlučne 
v súlade s týmto uznesením o zvýšení základného imania spoločnosti Nitrianska 
investičná, s.r.o. formou nepeňažného vkladu špecifikovaného v bode 1. písm. a), b), c) 
schvaľovacej časti tohto uznesenia o obstarávaciu cenu tohto nepeňažného vkladu                       
vo výške 2 116 139,- EUR.

3. s c h v a ľ u j e
vyňatie nehnuteľností tvoriacich nepeňažný vklad špecifikovaný v bode 1. písm. a), b), c) 
schvaľovacej časti tohto uznesenia z Príkaznej zmluvy č. j. 783/2014/Služ. zo dňa 
21.03.2014 uzatvorenej medzi Mestom Nitra ako príkazcom a spoločnosťou Službyt 
Nitra, s.r.o. so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, IČO: 31447929 ako príkazníkom.

4. s c h v a ľ u j e
odstúpenie všetkých existujúcich zmluvných vzťahov a záväzkov, ktoré sa viažu                             
k predmetu definovaného ako nepeňažný vklad špecifikovaný v bode 1. schvaľovacej 
časti tohto uznesenia, uzatvorených v súlade s Príkaznou zmluvou č. j. 783/2014/Služ. zo 
dňa 21.03.2014 medzi Službytom Nitra, s.r.o. ako príkazníkom a tretími osobami.

o d p o r ú č a
primátorovi Mesta Nitra ako štatutárnemu orgánu jediného spoločníka spoločnosti Nitrianska 
investičná, s. r. o. vykonať všetky kroky a zabezpečiť všetky úkony podľa platnej legislatívy 
SR smerujúce k vykonateľnosti tohto uznesenia, a to výlučne v jeho schválenom znení



46

u k l a d á
1. vedúcemu odboru majetku a riaditeľovi Službytu Nitra, s. r. o. 

zabezpečiť uzatvorenie dodatku k Príkaznej zmluve č. j. 783/2014/Služ. zo dňa 
21.03.2014 podľa bodu 3. schvaľovacej časti uznesenia

2. štatutárnemu orgánu spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. a prednostovi MsÚ v Nitre 
vykonať všetky kroky a úkony podľa platnej legislatívy SR smerujúce k vykonateľnosti 
tohto uznesenia

3. štatutárnemu orgánu spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. 
postupovať v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 147/2015-MZ zo dňa 
30.4.2015, prípadne za týmto účelom vykonať kroky a úkony smerujúce k splneniu 
uvedeného uznesenia

T: 31.10.2015    K: MR) – uzn. č. 294/2015-MZ
prezentácia - 30
za - 18
proti - 3
zdržali sa - 9
Návrh bol schválený. 

primátor - poprosím vás, že by ste ma uvoľnili zo zasadnutia ideme s p. Kretterom na 
služobnú cestu. Vedením poverujem p. Vanča a p. Nemkyho.

Ďalej rokovanie viedol zástupca primátora p. Vančo.

35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku 
„C“ KN parc. č. 2269, k. ú., Chrenová) mat. č. 266/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.

Hlasovanie č. 54 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN parc. č. 
2269, k. ú. Chrenová)
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 pozemku „C“ KN parc. č. 2269 – ostatné plochy o výmere cca 27 m2, k. ú. 
Chrenová, zapísaného na liste vlastníctva č. 1223 na vlastníka Mesto Nitra, na dobu neurčitú      
s  3-mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 0,21 €/m2/rok, pre Jozefa Kubicu 
a manželku Emíliu Kubicovú, obaja bytom Doležalova 56, 949 01 Nitra, z dôvodu, že           
na predmetnej časti pozemku pred rodinným domom a záhradou žiadateľov sa nachádza 
zeleň, o ktorú sa starajú a udržujú ju. 
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia   T: 30. 10. 2015  K: MR) - uzn. č. 295/2015-MZ

prezentácia - 21
za - 21
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.
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36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku 
„E“ KN parc. č. 89/1, k. ú., Kynek) mat. č. 265/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
Na základe jednotlivých stanovísk predkladáme návrh schváliť ako prípad hodný osobitného 
zreteľa odpredaj novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. pozemku o výmere 435 m2                    
za kúpnu cenu ako odporučila mestská rada 26,56 €/m2 + DPH pre spol. VERKO.

Hlasovanie č. 55 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „E“ KN parc. č. 
89/1, k. ú. Kynek)
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   
odpredaj novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 89/220 – zastav. plocha o výmere      
435 m2,  k. ú. Kynek odčleneného geometrickým plánom č. 8-8/2015 z pozemku „E“ KN 
parc. č. 89/1 – orná pôda o výmere 15 073 m2, k. ú. Kynek, zapísaného na LV č. 7665           
vo vlastníctve Mesta Nitra, ktorý tvorí majetkovú podstatu pozemku „C“ KN parc. č. 89/76 
bez založeného listu vlastníctva, za kúpnu cenu 26,56 €/m2 + DPH pre spoločnosť VERKO 
s.r.o., Štefánikova tr. 15, Nitra, IČO: 36555151 z dôvodu, že na predmetnom pozemku           
sa nachádza odbočovací pruh z rýchlostnej komunikácie R1 k čerpacej stanici SCORE          
vo vlastníctve žiadateľa. Tento pozemok žiadateľ v súčasnosti užíva na základe Nájomnej 
zmluvy č. j. 1018/2011/OM. Spoločnosť VERKO s. r. o. uvádza, že sa stará o uvedený 
pozemok a vykonáva jeho údržbu, čím im vznikajú nemalé náklady.
Kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia T: 31.10.2015 K: MR) – 296/2015-MZ

prezentácia – 28
za – 19
proti - 1
zdržali sa - 7
Návrh bol schválený. 

37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku 
„C“ KN parc. č. 462/4, k. ú., Mlynárce) mat. č. 264/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
Na základe jednotlivých stanovísk a odporúčania mestskej rady predkladáme návrh schváliť 
ako PHOZ odpredaj novovytvoreného pozemku parc. 462/116 o výmere 3 m2 za kúpnu cenu, 
ktorú odporučila mestská rada 70,- €/m2 + DPH pre Lukáča Virága. 

Hlasovanie č. 56 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „C“ KN parc. č. 
462/4 k. ú. Mlynárce)
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   
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odpredaj novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 462/116 – orná pôda o výmere 3 m2,     
k. ú. Mlynárce odčleneného geometrickým plánom č. 78/2015 z pozemku „C“ KN parc. č. 
462/4 – orná pôda o výmere 5 725 m2, k. ú. Mlynárce, zapísaného na LV č. 7194                     
vo vlastníctve Mesta Nitry, za kúpnu cenu 70,- €/m2 + DPH pre Lukáča Virága, Golianovo 2, 
951 08, z dôvodu, že pri zameraní skutočného stavu bolo zistené, že časť existujúceho 
oplotenia stojí práve na uvedenom pozemku vo vlastníctve Mesta Nitry zapísanom na LV č. 
7194. 
Žiadateľ žiada o odkúpenie predmetnej časti pozemku z dôvodu majetkoprávneho 
usporiadania, nakoľko pozemky „C“ KN parc. č. 8611/1, 8611/9 a 8611/10, k. ú. Mlynárce 
zapísané na LV č. 4928 vo vlastníctve žiadateľa, sa nachádzajú v oplotení (betónový múr) 
rodinného domu žiadateľa. 
Kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia T: 31.10.2015    K: MR) – uzn. č. 297/2015-MZ  

prezentácia - 27
za - 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú Mlynárce 
(prenájom pozemku pre MH Invest, s. r. o., stavba „Priemyselná zóna Nitra –
Mlynárce – napojenie na R1 II. etapa“) mat. č. 305/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.

Hlasovanie č. 57 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce (prenájom pozemku 
pre MH Invest, s.r.o., stavba „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce - napojenie na R1 II. etapa“)
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 pozemku o výmere 350 m2 z C“KN parc. č. 1053/11, LV č. 7194 v kat. území 
Mlynárce vo vlastníctve Mesta Nitra pre spoločnosť MH Invest, s.r.o., IČO: 36724530,          so 
sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava na dobu určitú 99 rokov za cenu 1,-€/rok.
Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že nájomca vybuduje na 
časti predmetného pozemku verejnoprospešnú stavbu „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce -
napojenie na R1 II. etapa“, čím bude zabezpečený plynulý prístup z rýchlostnej cesty R1    do 
areálu Priemyselného parku Sever. 
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia     T: 31.10.2015 K: MR) – uzn. č. 298/2015-MZ

prezentácia - 28
za - 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.
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39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Dražovce   
(MH Invest, s. r. o., strategický park) mat. č. 304/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
Pozemky budú slúžiť na vybudovanie strategického parku v k. ú. Mlynárce. 
Na základe stanovísk a odporúčania mestskej rady predkladáme návrh schváliť spôsobom 
PHOZ odpredaj jednotlivých nehnuteľností pre spol. MH Invest za cenu 17,2l €/m2 + DPH. 

Hlasovanie č. 58 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Dražovce (MH Invest, 
s.r.o., strategický park)
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
odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra, nachádzajúce sa v k. ú. Dražovce, obec 
Nitra, zapísané na LV č. 1699, a to:
- parc. reg. „E“ KN č. 750/5 – ostatné plochy o výmere 80 m2,
- parc. reg. „E“ KN č. 750/6 – ostatné plochy o výmere 281 m2,
- parc. reg. „E“ KN č. 902 – trvalé trávne porasty o výmere 1 316 m2,
- parc. reg. „E“ KN č. 1095 – orná pôda o výmere 608 m2,
- parc. reg. „C“ KN č. 1264/10 – orná pôda o výmere 11 363 m2,
- parc. reg. „E“ KN č. 1339/2 – orná pôda o výmere 18 m2,
- parc. reg. „E“ KN č. 1569/4 – ostatné plochy o výmere 2 342 m2,

pre spoločnosť MH Invest, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava, IČO: 36 724 530 
za cenu 17,21 €/m2 stanovenú znaleckým posudkom č. 190/2015 + DPH.
Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že 
na predmetných nehnuteľnostiam bude vybudovaná stavba vo verejnom záujme – strategický 
park. 
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia T: 30.11.2015  K: MR) – uzn. č. 299/2015-MZ

prezentácia 29
za – 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Nitra 
(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA _ Nitra, Nálepkova, Banská ulica, NNV“)

mat. č. 301/2015
Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.

Hlasovanie č. 59 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (ZsDis, a. s., 
vecné bremeno k stavbe „NA_Nitra, Nálepkova, Banská ulica, NNV“)
s c h v a ľ u j e
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zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra a to: 

Parce
l. 
číslo

Reg. 
KN

LV č.
Výme
ra v 
m2

Druh pozemku
Katastráln
e územie

Obec Okres

4330/
1

C 3681 3323
Zastavané plochy a 
nádvoria

Nitra Nitra Nitra

4330/
2

C 3681 224
Zastavané plochy a 
nádvoria

Nitra Nitra Nitra

4331 C 3681 643
Zastavané plochy a 
nádvoria

Nitra Nitra Nitra

4262 C 3681 2833
Zastavané plochy a 
nádvoria

Nitra Nitra Nitra

4346 C 3681 505
Zastavané plochy a 
nádvoria

Nitra Nitra Nitra

4218/
3

C 3681 4801
Zastavané plochy a 
nádvoria

Nitra Nitra Nitra

4234 C 3681 2232
Zastavané plochy a 
nádvoria

Nitra Nitra Nitra

4493/
1

C 3681 2036 Zastavané plochy a 
nádvoria

Nitra Nitra Nitra

3532 C 3681 307
Zastavané plochy a 
nádvoria Nitra Nitra Nitra

3531 C 3681 5591
Zastavané plochy a 
nádvoria

Nitra Nitra Nitra

4297 C 3681 1591
Zastavané plochy a 
nádvoria

Nitra Nitra Nitra

4320 C 3681 85
Zastavané plochy a 
nádvoria

Nitra Nitra Nitra

4269 C 3681 1458
Zastavané plochy a 
nádvoria

Nitra Nitra Nitra

pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 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“), v rámci stavby „NA_Nitra, Nálepkova, 
Banská ulica, NNV“ vybudovanej na vyššie uvedených pozemkoch a vykonávať vlastnícke 
práva spojené s elektroenergetickými stavbami, t. j. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, 
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 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 a v súlade so STN. Počas výstavby bude uzavretá Zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien.
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Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená za uvedených podmienok                      
po vybudovaní elektroenergetických stavieb najneskôr do 6 mesiacov po dni nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Rozsah vecných bremien určí geometrický plán     
po zrealizovaní inžinierskych stavieb. Vecné bremená budú zriadené na dobu určitú počas 
životnosti elektroenergetických stavieb za jednorazovú odplatu stanovenú uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 74/2013-MZ zo dňa 14.03.2013.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia
    T: 30.04.2016         K: MR) – uzn. č. 300/2015-MZ
prezentácia – 29
za - 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku parc. č. 3817/1 v k. ú. Párovské Háje (Milan Vysokai) mat. č. 300/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová (v zmysle mat. č.300/2015).
Na základe jednotlivých stanovísk a odporúčania VMČ, komisie majetku a mestskej rady 
predkladáme návrh schváliť ako PHOZ prenájom len jednej časti, ktorá susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, a to 245 m2 na dobu neurčitú s jednomesačnou 
výpovednou lehotou za nájomné 0,21 €/m2/rok pre p. Vysokaia.

Hlasovanie č. 60 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  prerokovalo Návrh                  
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku parc. č. 
3817/1 v k. ú. Párovské Háje (Milan Vysokai) 
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom časti o výmere 245 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3817/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 19 988 m2 na LV č. 7195 v k. ú. Párovské Háje pre Milana Vysokaia, 
bytom Hydinárska 72, Nitra na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné 
vo výške 0,21 €/m2/rok z dôvodu, že predmetná časť nehnuteľnosti sa nachádza tesne vedľa 
nehnuteľností vo vlastníctve Milana Vysokaia, ktorý má záujem o jej prenájom za účelom 
poľnohospodárskeho využívania pre vlastnú spotrebu 
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia              T: 30.04.2016              K: MR) – uzn. č. 301/2015-MZ

prezentácia - 28
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

42. Návrh na prijatie daru do majetku Mesta Nitra (STOMONT, spol. s. r. o.)
mat. č. 298/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová. 
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Na základe jednotlivých stanovísk a odporúčania mestskej rady predkladáme návrh na uznesenie
v dvoch bodoch – neschváliť prijatie daru SO 002 komunikácia, spevnené plochy a SO 006 
Verejné osvetlenie, ktoré boli vybudované v rámci IBV STOMONT Nitra, Šúdol.

Hlasovanie č. 61 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
prijatie daru do majetku Mesta Nitra (STOMONT, spol. s r. o.)

      n e s c h v a ľ u j e
1. prijatie daru do majetku Mesta Nitra, a to: stavebný objekt SO 002 – Komunikácie, 

spevnené plochy (chodníky) + dopravné značenie vybudovaný na pozemkoch v k. ú. Nitra 
parc. č. 7469/111, 7469/63 a 7469/110 na LV č. 6563 v rámci stavby „IBV STOMONT 
Nitra – Šúdol – I. etapa“ od vlastníka (stavebníka) – spoločnosť STOMONT, spol. s r. o., 
Pražská 11, 949 01 Nitra, IČO: 36 546 461, v zastúpení: Karol Lichtner, konateľ 
spoločnosti,

2. prijatie daru do majetku Mesta Nitra, a to: stavebný objekt SO 006 – Verejné osvetlenie 
vybudovaný na pozemkoch v k. ú. Nitra parc. č. 7469/110, 7469/63, 7469/111 na LV č. 
6563, parc. č. 7469/127 na LV č. 6481 a parc. č. 7469/59 na LV č. 4037 v rámci stavby 
„IBV STOMONT Nitra – Šúdol“ od vlastníka (stavebníka) – spoločnosť STOMONT, 
spol. s r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra, IČO: 36 546 461, v zastúpení: Karol Lichtner, 
konateľ spoločnosti) – uzn. č. 302/2015-MZ

      prezentácia – 28
      za - 26
      proti - 0
      zdržal sa - 0
      Návrh bol schválený.

43. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva parc. č. 7469/59 v k. ú. Nitra z vlastníctva 
SR – SPF do vlastníctva Mesta Nitra mat. č. 299/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
Na základe jednotlivých stanovísk a povinnosti, ktoré by vyplynuli pre Mesto Nitra, 
predkladáme návrh na uznesenie, a to neschváliť bezodplatný prevod tejto nehnuteľnosti
o výmere 700 m2, parc. „C“ 7469/59 do vlastníctva mesta Nitry od SPF Bratislava. 

Hlasovanie č. 62 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na bezodplatný prevod vlastníctva parc. č. 7469/59 v k. ú. Nitra z vlastníctva SR – SPF                  
do vlastníctva Mesta Nitra 
n e s c h v a ľ u j e
bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľnosti parc. reg. „C“ KN č. 7469/59 – orná pôda 
o výmere 700 m2 v katastrálnom území Nitra evidovaná na liste vlastníctve č. 4037 
z vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenského pozemkového fondu Bratislava                       
do vlastníctva Mesta Nitra v súlade s § 34 ods. 9 a 13 Zák. č. 330/1991 Zb. (o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách) – uzn. č. 303/2015-MZ

prezentácia – 29
za – 29
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.
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44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor, 
Nitra, Chrenová a V. Janíkovce (zámena pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou)

mat. č. 306/2015
Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
Na základe pozmeňovacieho schváleného zámeru v bode a) predkladáme návrh na zámenu 
nehnuteľností medzi mestom Nitra a Rímskokatolíckou cirkvou tak, ako bol schválený zámer.

Hlasovanie č. 63 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor, Nitra, Chrenová 
a V. Janíkovce (zámena pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou)
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 pís. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámenu nehnuteľností nasledovne:
v kat. úz. Zobor, LV č. 4561 vo vlastníctve Mesta Nitra–Centrum voľného času 
DOMINO,
 pozemok „C“KN parc. č. 4 – zast. plochy a nádvoria o výmere 166 m2

 pozemok „C“KN parc. č. 5 – zast. plochy o výmere 846 m2

 stavba s.č. 847 – dom na pozemku „C“KN parc. č. 4
v kat. úz. Nitra, LV č. 3681, vo vlastníctve Mesta Nitra (Podzámska ul. 1),
 novovytvorený pozemok „C“KN parc. č. 187/20 – zast. plocha o výmere 41 m2 odčlenený 

geom. plánom č. 22/2015 z pozemku „C“KN parc. č. 187/12 – zast. pl. o výmere 4 751 m2

„v kat. území Veľké Janíkovce, LV č. 2614 vo vlastníctve Mesta Nitra
„E“KN parc. č. 1588 – orná pôda o výmere 31 884 m2

za nehnuteľnosti a to:
v kat. úz. Chrenová, LV č. 2343 vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev-Biskupstvo Nitra, 
nám. J. Pavla II č. 7 Nitra, (areál bývalého Krajského stav. úradu na Lomnickej ul.) 
časti pozemku „E“KN parc. č. 1751/1 – orná pôda o výmere 5 705 m2, ktoré tvoria pozemky:
„C“KN parc. č. 1435/1 – zast. pl. o výmere 2 129 m2

„C“KN parc. č. 1435/2 – zast. pl. o výmere 198 m2

„C“KN parc. č. 1435/3 – zast. pl. o výmere 190 m2

„C“KN parc. č. 1435/4 – zast. pl. o výmere 190 m2

„C“KN parc. č. 1435/5 – zast. pl. o výmere 190 m2

„C“KN parc. č. 1435/6 – zast. pl. o výmere 85 m2

spolu o výmere 2 982 m2

bez ďalšieho finančného vyrovnania

Dôvodom zámeny predmetných nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa je 
skutočnosť, že Mesto Nitra plánuje v areáli bývalého KSÚ na Lomnickej ul. rozšíriť kapacitu 
materskej školy pre mestskú časť Chrenová.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
1. zabezpečiť vyňatie nehnuteľností na LV č. 4561 v k.ú. Zobor zo správy CVČ Domino
2. zabezpečiť uzatvorenie zámennej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
                              T: 31.12.2015            K: MR) - uzn. č. 304/2015-MZ
prezentácia – 27
za – 26
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proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Mlynárce („C“KN parc. č. 425/1, 96, 98, 124, Ing. Ľubomír Moravčík – vecné
bremená) mat. č. 303/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová. 
Na základe jednotlivých stanovísk a odporúčania mestskej rady predkladáme návrh                          
na uznesenie v dvoch bodoch, kde odporúčame schváliť v bode l. zriadenie vecného bremena 
in rem na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce v rozsahu vyznačeným v GP 
až do vybudovania miestnej komunikácie – Furmanská ul. za jednorazovú odplatu 2,-€/m2

a v bode 2. zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra, taktiež                    
za jednorazovú odplatu 2,- €/m2. 

Burda – ako sa bude merať ten prejazd? Je to trávnatá plocha na Rýnskej ulici. Za akú plochu 
zaplatí p. Moravčík?

Némová – podľa GP č. 448/2015, kde je výmera 68 m2, je zameraný projekt prístupovej cesty. 

Moravčík – v zmysle zák. č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov oznamujem, že na tejto prejednávanej veci mám svoj osobný záujem.

Hlasovanie č. 64 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce („C“KN 
parc. č. 425/1, 96, 98, 124, Ing. Ľubomír Moravčík – vecné bremená)
s c h v a ľ u j e
1.  
zriadenie vecného bremena in rem na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce 
„C“KN parc. č. 425/1 – zast. plocha o výmere 8 009 m2, LV č. 7194 v rozsahu vyznačenom 
geometrickým plánom č. 448/2015,
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve pešieho prechodu a prejazdu motorovými 
vozidlami v prospech vlastníkov pozemkov v kat. území Nitra „C“KN parc. č. 8699/2, 
8699/3, 8699/4, 8699/5 a 8699/6 na dobu do vybudovania miestnej komunikácie – Furmanská 
ul. za jednorazovú odplatu 2,-€/m2.
2.
zriadenie vecného bremena in rem na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce 
zapísaných na LV č. 7194:
„C“KN parc. č. 425/1 – zast. plocha o výmere 8 009 m2, 
„C“KN parc. č. 425/96 – zastavaná plocha o výmere 3 234 m2,
„C“KN parc. č. 425/98 – ostatná plocha o výmere 1 647 m2,
„C“KN parc. č. 425/124 – ostatná plocha o výmere 36 m2,
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve vlastníkov pozemkov v kat. území Nitra 
„C“KN parc. č. 8699/2, 8699/3, 8699/4, 8699/5 a 8699/6 ako oprávnených z vecného 
bremena: zriadiť a uložiť prípojky inžinierskych sietí – voda, plyn elektrina a iných stavieb 
súvisiacich a potrebných na ich prevádzku vybudovaných v rámci stavby „IBV Viničky-Šúdol, 
výstavba 4 rodinných domov“ na vyššie uvedených pozemkoch a vykonávať vlastnícke práva 
spojené s týmito prípojkami, t. j. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy predmetnej stavby a jej 
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odstránenie, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného a v povinnosti Mesta Nitra, ako 
povinného z vecného bremena, strpieť zriadenie a uloženie uvedených prípojok inž. sietí 
a obmedzenia súvisiace s výkonom vlastníckeho práva. Počas výstavby bude uzavretá Zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien.

Zmluva o zriadení vecných bremien bude uzatvorená za uvedených podmienok po 
vybudovaní prípojok najneskôr do 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia. Rozsah vecných bremien určí geometrický plán po zrealizovaní 
inžinierskych stavieb. Vecné bremená budú zriadené na dobu určitú počas životnosti stavieb 
za jednorazovú odplatu 2,-€/m2 (vrátane ochranného pásma).
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
                                             T: 30. 06. 2016       K: MR) – uzn. č. 305/2015-MZ
prezentácia – 25
za - 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

46. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (RH Invest, spol.            
s r. o., odpredaj časti pozemku „C“ KN parc. č. 720/1, Párovská ul.)mat. č. 97/2015-1

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
Materiál bol prerokovaný vo VMČ, v komisii majetku a v mestskej rade a bol predložený                 
na rokovanie MZ 19. 9. a 9. 4. 2015, kde MZ neprijalo uznesenie k tomuto materiálu. 
V zmysle rokovacieho poriadku predkladáme opätovne tento materiál na prerokovanie s tým, 
že v návrhu na uznesenie odporúčame schváliť ako PHOZ odpredaj tohto novovytvoreného
pozemku 720/15 o výmere 78 m2 pre spol. RH Invest za cenu, ktorú odporučila mestská rada
110 €/m2 + DPH s podmienkou, že na vlastné náklady vybuduje počet parkovacích miest,
ktoré odporučí MZ s odôvodnením, ktoré je uvedené. 

Vančo – to znamená, že musíme doplniť počet parkovacích miest.
VMČ Staré Mesto prijalo uznesenie - VMČ Staré Mesto súhlasí so zámerom vybudovať 
budovu s jedným nadzemným podlažím s tým, že investor vybuduje 10 verejných 
parkovacích miest na základe štúdie Revitalizácia Pároviec, ktoré budú slúžiť aj                              
pre verejnosť, aj pre návštevníkov plánovanej budovy.

Kolenčíková – dávam doplňujúci návrh, navrhujem vybudovanie 5 parkovacích miest.

Hlasovanie č. 65 (o pozmeň. návrhu p. Vanča: ...s podmienkou, že investor vybuduje 10
verejných parkovacích miest...)
prezentácia - 27
za – 15
proti - 0
zdržali sa – 12
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 66 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (RH 
Invest, spol. s r.o., odpredaj časti pozemku „C“KN parc. č. 720/1, Párovská ul.)
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
odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. 720/15 – ostatná plocha o výmere 78 m2 v kat. 
území Nitra, odčleneného geom. plánom č. 11/2015 z pozemku vo vlastníctve Mesta Nitry 
„C“KN parc. č. 720/1, zapísaného na LV č. 3681 pre spoločnosť RH-invest spol. s r.o., IČO: 
36531685, so sídlom Ďurkova ul. 23, Nitra za cenu 110,-€/m2 + DPH s podmienkou,              
že na vlastné náklady vybuduje 10 parkovacích miest.
Predmetná časť pozemku sa nachádza vedľa stavby s. č. 1716 na pozemku „C“KN parc. č. 
748 – zast. plochy o výmere 74 m2, LV č. 6068 vo vlastníctve spol. RH-invest, s.r.o.             
Po odstránení tejto stavby vybuduje na predmetných pozemkoch jednopodlažný polyfunkčný 
objekt v súlade s urbanistickou štúdiou „Revitalizácia sídliska Párovce“ s tým, že 
novovybudované parkovacie miesta budú slúžiť aj pre potreby obyvateľov priľahlých domov.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia T: 30.06.2016  K: MR) – uzn. č. 306/2015-MZ

prezentácia – 22
za - 19
proti - 0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený. 

47. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ 
KN parc. č. 7261/209, k. ú. Nitra) mat. č. 178/2015-1

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová. 
Materiál bol predmetom rokovania MZ, kedy MZ neprijalo uznesenie k danému bodu 
rokovania. V zmysle rokovacieho poriadku predkladáme návrh v dvoch alternatívach – I. alt. 
– na základe odporúčania mestskej rady - neschváliť ako PHOZ odpredaj tohto pozemku                
pre manž. Lisých, II. alt – schváliť odpredaj pre manž. za cenu, ktorú odporučí MZ a                       
za podmienok uvedených v návrhu na uznesenie.

Burda – dávam doplňujúci návrh hlasovať ako o prvej alt. č. II. – schvaľuje odpredaj 
pozemku za kúpnu cenu 80 €/m2 + DPH.

Dovičovič – je to materiál, ktorý sme 11. 6. 2015 prerokovávali, nebolo prijaté uznesenie,
a teraz je tu znova. To nie sú 3 mesiace!

Hlasovanie č. 67 (o návrhu p. Burdu - odpredaj pozemku za kúpnu cenu 80 €/m2 + DPH)
prezentácia - 23
za - 20
proti - 0
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený.
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Hlasovanie č. 68 (o návrhu na uzn. ako celku – alt. II: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
prerokovalo Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ 
KN parc. č. 7261/209, 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
odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 – ostatné plochy o výmere 1 332 m2, k. ú. Nitra 
zapísaný na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry (pôvodná výmera pozemku bola 1 349 m2, 
z ktorej bolo GP č. 35/2015 odčlenených 17 m2 pre  novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 
7261/213), za kúpnu cenu 80,- €/m2 + DPH pre Jaroslava Lysého a manž. Alenu Lysú, Mons. 
Vágnera 25, 949 12 Nitra z dôvodu, že na uvedenom pozemku majú záujem postaviť 
„Kozmetický salón + byt“ na základe predloženej PD – výkr. č. 2, situácia – osadzovací plán, 
ktorý zohľadňuje podmienky stanovené ÚHA a je v súlade so schváleným územným plánom 
mesta Nitra, a to formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Kúpna zmluva bude uzatvorená 
po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby a počas výstavby bude pozemok 
v nájme spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za nájomné vo výške                
0,16 €/m2/rok, a to od právoplatnosti stavebného povolenia max. 2 roky, v prípade 
nedodržania termínu kolaudácie bude nájomné zvýšené na 10,39 €/m2/rok.
Na odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 k. ú. Nitra sa uskutočnili dve obchodné 
verejné súťaže, do ktorých sa neprihlásil žiaden záujemca. Z toho dôvodu súťažná komisia 
navrhla znížiť kúpnu cenu a rokovať s Jaroslavom Lysým a manž. Alenou Lysou, bytom 
Mons. Vágnera 25, 949 12 Nitra, ktorý ako prvý požiadali o odkúpenie predmetného 
pozemku ešte pred vyhlásením OVS, do ktorej sa neprihlásili z dôvodu vysokej kúpnej ceny, 
o možnosti odkúpenia uvedeného pozemku formou PHOZ.“
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia                          
T: 31.10.2015     K: MR) – uzn. č. 307/2015-MZ

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

48. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom 
pozemkov pri OD Tesco) mat. č. 137/2015-1

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
Materiál bol prerokovaný na ÚHA, VMČ a bol predložený aj do MZ 30. 6. 2015 tak, ako ho 
odporúčala schváliť mestská rada dňa 14. 4. 2015. MZ 30. 4. 2015 k tomuto materiálu 
neprijalo uznesenie, preto opätovne predkladáme návrh na uznesenie schváliť ako PHOZ 
prenájom nehnuteľností za účelom výstavby Infocentra pre Ľubomíra Muziku 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, potom bude nájomné zvýšené na sumu 
24,94 €/m2/rok. Dôvodom prenájmu je vybudovanie Infocentra, ktoré mesto nerealizuje                   
na svoje náklady. 

Vančo – obdobne aj tento materiál je predložený v nezmenenej podobe. 
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VMČ Staré Mesto postupuje vždy podľa svojich uznesení, že nie je potrebné zahusťovať 
výstavbou centrum mesta na úkor zelených plôch. Sme si vedomí, že materiál je v súlade s úz. 
plánom, ale úz. plán čo sa týka zastavania zelených plôch nie je dobrý. Ako napríklad                        
na Zobore sme dovolili postaviť 6 poschodový dom. Je preto potrebné vypracovať nový úz. 
plán, aby sme sa nedostali do zbytočných kolízií s úz. plánom. Nemôžme podliehať šikovným 
developerom na úkor toho, aby sme zastavali voľné plochy najmä Starého Mesta. V tomto 
prípade nemienime ísť proti svojím rozhodnutiam na VMČ, ani nepôjdeme do rozporu 
s názorom obyvateľov, ktorí si neželajú, aby tam niečo vyrástlo. Prečo sa Mestské služby 
alebo odbor KČ po niekoľkonásobných výzvach nestarajú o tieto priestory v centre mesta tak,
ako sa starajú o iné priestory? Prosím poslancov, aby zvážili svoj postoj, aby podporili
stanovisko VMČ Staré Mesto, aby nesúhlasili s výstavbou čohokoľvek v tomto priestore.

Kolenčíková – môj názor je taký, že VMČ Staré Mesto dlhodobo bráni rozvoju v centre 
mesta. Keď idem do iných miest na Slovensku, tak tie pešie zóny sa rozvíjajú, sú vybudované 
a keď sa pozrieme na Štefánikovú ako tam vyzerá to prostredie. Mám štúdiu ako by to malo 
vyzerať, poslanci sa stotožnili s návrhom, robili to architekti a myslím, že keby v centre 
mesta, kde sa pohybuje najviac obyvateľov mesta Nitra bol takýto infostánok, kde by mohli
byť pobočka NISYS, bolo by to dobré a ľudia by mali možno bližší prístup k informáciám.
Prosím, aby sme to zvážili a do budúcna sa snažili, aby sa mesto Nitra rozvíjalo a bolo vidieť, 
že sa tu niečo robí a že tu niečo vyrastá. Áno, na Zobore vyrástla budova, teším sa, že tam 
príde bývať niekoľko nových obyvateľov mesta Nitra. Bol schválený úz. plán a nerobilo sa 
nič proti tomu, ani som o tom nevedela, že by tam mala byť nejaká budova, ale teraz sa teším, 
že tam budú pekné byty pre obyvateľov mesta Nitry. 

Šmehilová – tiež sa stotožňujem, že by sa centrum mesta malo rozvíjať. Pýtam sa na to 
odôvodnenie osobitného zreteľa, či by nebolo možné, keby pozemok išiel do VOS? 

Némová – na zasadnutie komisie MZ, odbor majetku pripravil materiál, kde odporúčal 
prenájom pozemkov v dvoch alternatívach. I. alt. – odporučili sme VOS na prenájom týchto 
pozemkov a II. alternatíva bola na základe žiadosti p. Muziku prenájom priamo pre žiadateľa. 
Komisia schválila prenájom týchto pozemkov pre p. Muziku, takisto bol predložený aj                
na mestskú radu, ktorá odporučila taktiež prenájom ako PHOZ pre p. Muziku. Keďže 
predkladateľ materiálu sa stotožnil so stanoviskom mestskej rady, materiál je už predložený 
ako PHOZ.

prednosta – v minulosti boli nejaké žiadosti, ale tí žiadatelia nepotvrdili svoj ďalší záujem.
Zostal iba jeden žiadateľ, preto bol materiál konštituovaný do polohy PHOZ.

Šmehilová – páči sa mi, že by tam malo byť infocentrum, ktoré by slúžilo na informovanie 
občanov, ale to znamená, že by tam bolo niečo ako čo máme v NYSYS? 
2/ strategicky ako Mesto alebo odb. útvary definovali, či by sa tam hodilo nejaké 
infocentrum?

Vančo – stanovisko útvaru propagácie a CR čo sa týka umiestnenia informačného centra 
v tejto prevádzke je uvedené. Pokiaľ viem, nosnou prevádzkou mala byť kaviareň, ale nie 
informačné centrum, ale to by sa mohlo zosúladiť. 
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Hlasovanie č. 69 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 
13 338 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: 31.12.2015     K: MR) - uzn. č. 308/2015-MZ

prezentácia – 24
za – 21
proti - 0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený. 

49. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2015–MZ zo dňa          
19. 03. a 09. 04. 2015 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitry (odpredaj pozemku parc. „C“ KN č. 5372/3, kat. úz. Nitra, ul. 
Hornočermánska) mat. č. 267/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.

Hlasovanie č. 70 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2015-MZ zo dňa 19.03. a
09.04.2015 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemku parc. „C“ KN č. 5372/3, kat. úz. Nitra, ul. Hornočermánska)
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2015-MZ zo dňa 19.03.                   
a 09.04.2015 nasledovne:
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie textu: 
„– a manž. Mgr. Ľubicu Mušákovú“ a nahrádza ho znením: „ – a manž. Mgr. Libušu 
Mušákovú“) - uzn. č. 309/2015- MZ
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prezentácia – 18
za – 15
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

50. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 331/2014–MZ zo dňa           
20. 11. 2014 v zmysle uznesenia č. 223/2015-MZ zo dňa 11. 06. 2015 – Návrh                     
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku 
parc. „C“ KN č. 1282/2 priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 1167, 1168, kat. 
úz. Nitra, ul. Ďurkova o. č. 13, 15) mat. č. 271/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová. 

Hlasovanie č. 71 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 331/2014-MZ zo dňa 20.11.2014               
v zmysle uznesenia č. 223/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 - Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku parc. „C“ KN č. 1282/2 
priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 1167, 1168, kat. úz. Nitra, ul. Ďurková o. č. 13, 
15)
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 331/2014-MZ zo dňa 20.11.2014           
v zmysle uznesenia č. 223/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 nasledovne:
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť celé pôvodné znenie

a nahradiť ho znením:

a) prvovlastníci:
- Mária Letková r. Letková, bytom Výstavná 19, Nitra  
(byt č. 1 Ďurková o. č. 13 v ½-ine), v podiele 3910/197840-in
- Katarína Vaškovičová r. Blašková, bytom Ďurková 13, Nitra
(byt č. 2 Ďurková o. č. 13 v celosti), v podiele 5920/98920-in  
- Ing. Ladislav Marenčák, CSc., r. Marenčák a Mgr. Magdaléna Marenčáková r. Janisková, 
obaja bytom Ďurková 13, Nitra (byt č. 4 Ďurkova o. č. 13 v celosti), v podiele 6935/98920-in   
- Irena Kolečániová r. Očenášová, bytom Ďurková 13, 949 01 Nitra
(byt č. 11 Ďurková o. č. 13 v celosti), v podiele 7557/98920-in  
- Terézia Palinkášová r. Nemešová, bytom Ďurková 15, 949 01 Nitra
(byt č. 14 Ďurková o. č. 15 v celosti), v podiele 9266/98920-in  
b) neprvovlastníci:
- Veronika Brezinová r. Letková, bytom Vodná 8, 949 01 Nitra
(byt č. 1 Ďurková o. č. 13 v ½-ine), v podiele 3910/197840-in
- Ing. Zoltán Gyepes r. Gyepes, bytom 951 02 Dolné Obdokovce č. 224                    
(byt č. 3 Ďurková o. č. 13 v celosti), v podiele 5552/98920-in
- Klaudia Kocperová r. Hubáčeková, bytom Ďurková 22, 949 01 Nitra
(byt č. 5 Ďurková o. č. 13 v celosti), v podiele 5831/98920-in
- Petra Olšanská r. Olšanská, bytom Kanálová 714/3, 949 01 Nitra
(byt č. 6 Ďurková o. č. 13 v celosti), v podiele 5782/98920-in  
- Mgr. Petra Páneková r. Páneková, bytom Líščie údolie 110/63, 841 04 Bratislava
(byt č. 7 Ďurková o. č. 13 v celosti), v podiele 5539/98920-in  
- Ing. Peter Ďurček r. Ďurček, bytom Ďurková 13, 949 01 Nitra
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(byt č. 8 Ďurková o. č. 13 v celosti), v podiele 6816/98920-in
- Ing. Ladislav Bakay r. Bakay, bytom Na parlagu 466, 991 25 Čebovce
(byt č. 9 Ďurková o. č. 13 v ½-ine), v podiele 5950/197840-in
  Libuša Chládeková r. Chládeková, bytom Ďurková 13, 949 01 Nitra
(byt č. 9 Ďurková o. č. 13 v ½-ine), v podiele 5950/197840-in
- Michal Žember r. Žember, bytom 951 42 Zbehy 788
(byt č. 10 Ďurková o. č. 13 v celosti), v podiele 5856/98920-in  
- Martin Rebej  r. Rebej, bytom Ďurková 13, 949 01 Nitra
(byt č. 12 Ďurková o. č. 13 v celosti), v podiele 5901/98920-in  
- Ing. Michal Lazarčík r. Lazarčík, bytom Ďurková 15, 949 01 Nitra
(byt č. 13 Ďurková o. č. 15 v 1/2-ine), v podiele 9038/197840-in  
  Kamila Lazarčíková r. Basandová, bytom Svätého Štefana 643/41, 943 01 Štúrovo
(byt č. 13 Ďurková o. č. 15 v 1/2-ine), v podiele 9038/197840-in  
- Magdaléna Ožvaldová r. Ožvaldová, bytom Ďurková 15, 949 01 Nitra
(byt č. 15 Ďurkova o. č. 15 v celosti), v podiele 9067/98920-in) - uzn. č. 310/2015-MZ

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

51. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 31/2013-MZ zo dňa              
21. 02. 2013 v znení uznesení č. 161/2013-MZ zo dňa 09. 05. 2013, č. 294/2013-MZ             
zo dňa 17. 09. 2013 a č. 113/2014-MZ zo dňa 27. 03. 2014 (Západoslovenská 
distribučná, a. s.,  k. ú. Nitra, Zobor, Chrenová) mat. č. 302/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová. 

Hlasovanie č. 72 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 31/2013-MZ zo dňa 21.02.2013 v znení 
uznesení č. 161/2013-MZ zo dňa 09.05.2013, č. 294/2013-MZ zo dňa 17.9.2013 a č.
113/2014MZ zo dňa 27.03.2014 (Západoslovenská distribučná, a. s., k. ú. Nitra, Zobor, 
Chrenová)
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 31/2013-MZ zo dňa 21.02.2013 v znení 
uznesení č. 161/2013-MZ zo dňa 09.05.2013, č. 294/2013-MZ zo dňa 17.9.2013 a č.    
113/2014-MZ zo dňa 27.03.2014 nasledovne:
- v schvaľovacej časti uznesenia v bode A č. 4 vypúšťa znenie:
„„C“KN parc. č. 1556 - zastavané plochy o výmere 440 m2“

a za znenie:

„„C“KN parc. č. 1748/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 209 m2“

dopĺňa text:
„podľa porealizačného geometrického plánu č. 164/2015 na vyznačenie vecného bremena“)            
- uzn. č. 311/2015-MZ

prezentácia – 23
za – 20
proti - 0
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zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Vedenia rokovania sa následne ujal p. Nemky.

52. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 383/2013-MZ zo dňa           
14. 11. 2013 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry –
novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 141/41, k. ú. Nitra)    mat. č. 253/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
Komisia odporučila znížiť schválenú cenu zo 150 €/m2 + DPH na 100 €/m2 vrátane DPH. 
Mestská rada 23. 6. 2015 neodporučila schváliť zmenu uznesenia, čiže nechať v pôvodnom 
znení 150 €/m2 + DPH. Na základe týchto stanovísk predkladáme návrh v dvoch 
alternatívach. I. alt. – odporúčanie mestskej rady - neschváliť zmenu uznesenia MZ, II. alt. je 
na základe odporúčania komisie znížiť cenu zo 150 €/m2 na 100 €/m2 vrátane DPH.

Hlasovanie č. 73 (o návrhu na uzn. – I. alt.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 383/2013-MZ zo dňa 14.11.2013 
(Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - novovytvorený pozemok 
„C“ KN parc. č. 141/41, k. ú. Nitra)
n e s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 383/2013-MZ zo dňa 14.11.2013) 
- uzn. č. 312/2015-MZ

prezentácia - 22
za – 19
proti - 0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený.

53. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 427/2013-MZ zo dňa          
12. 12. 2013 (Malý a manž. – odpredaj pozemku Tehelná ul.)     mat. č. 148/2015-1

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
Mestská rada na základe jednotlivých viacerých prerokovaní neodporučila schváliť zmenu 
tohto uznesenia, na základe toho predkladáme návrh na uznesenie. 

Hlasovanie č. 74 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 427/2013-MZ zo dňa 12.12. 2013 
(Ing. Malý a manž. – odpredaj pozemku Tehelná ul.)
n e s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 427/2013-MZ zo dňa 12.12. 2013
- v ukladacej časti vypúšťa znenie:
„ T: 31.03. 2014“ a nahrádza ho znením: „ T: 31.10. 2015“) – uzn. č. 313/2015-MZ

prezentácia - 25
za -  25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.
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54. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Kubáň, 
Pehaničová – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra) mat. č. 322/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
Materiál bol predložený na rokovanie VMČ Staré Mesto, ktoré odporučili odpredaj obidvom 
žiadateľom, aby prišlo k dohode, aby každý odkúpil časť pozemku, ktorý prináleží k ich 
nehnuteľnostiam. Komisia MZ  odporučila MZ schváliť v troch bodoch. 
l. bod je odpredaj pozemku, časť o výmere 90 m2 pre p. Kubáňa s možnosťou splátkového
kalendára a časť pozemku odpredaj pre p. Pehaničovú, ktorá dlhodobo užívala a vyčistila 
tento pozemok a v prípade nesúhlasu odpredaj alebo prenájom tohto pozemku. Na základe 
jednotlivých stanovísk predkladáme návrh na uznesenie v dvoch alternatívach: l. alt.
odporúčame schváliť ako PHOZ zámer odpredaja časti pozemku v bode A), časť o výmere 
cca 90 m2, ktorá lícuje pozemok p. Kubáňa. pre p. Kubáňa a zvyšnú časť cca 250 m2                          
pre p. Pehaničovú s tým, že tento pozemok je bez samostatného vstupu a pre mesto je tak 
nevyužiteľný. Do doby uzatvorenia kúpnych zmlúv odporúčame schváliť prenájom pozemku, 
v II. alt. – odporúčame neschváliť zámer odpredaja.

Burda – v prípade, ak sa bude hlasovať o alt. č. 1, pripravil som pozmeňovací návrh, vypustiť 
bod B). Nie je mi jasné, že pozemok je neprípustný. Neviem, či je dvor mestský alebo                       
vo vlastníctve vlastníkov bytov, a teda nie je prístupný. Navrhujeme vypustiť bod B)
a hlasovať len o bode A), čiže aby si p. Kubáň odkúpil príslušnú časť, ktorou by si zarovnal 
svoj pozemok a druhú časť zatiaľ nepredať, kým sa nevyjasnia vzťahy. 

Greššo – vzhľadom k tomu, že túto situáciu veľmi dobre poznám, pán a pani Popelkoví sa 
starali o túto záhradku minimálne od roku 1985 a všeobecne tam platil úzus, že to bola ich 
záhradka, čiže nevidím dôvod. Čo sa týka prístupu k tomuto pozemku, prístup je cez 
súkromný pozemok, lebo vlastníci bytov Piesková 2 – 6 vlastnia v podieloch aj prístupové 
cesty okolo tohto bytového domu. Pokiaľ prejavila p. Pehaničová, dcéra p. Popelkovej 
záujem, nevidím dôvod, prečo by sme nemali vyjsť v ústrety. Odporúčanie VMČ bolo, aby sa 
dohodli, takže predpokladám, že k dohode prišlo.

Hlasovanie č. 75 (o návrhu p. Burdu - z alt. 1 vypustiť bod B)
prezentácia - 25
za - 17
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 76 (o návrhu na uzn. ako o celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Kubáň, Pehaničová 
odpredaj pozemku - 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 odpredaja častí z  pozemku parcela reg. „C“ KN č. 685 –  záhrady o výmere 341 m2, 
vedený na LV č. 3681, vo vlastníctve Mesta Nitra, k. ú. Nitra, a to :
A. -  časť  o približnej výmere cca 90 m2 pre Rastislava Kubáňa, bytom Piesková 2938/A,   
949 01 Nitra
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Dôvodom PHOZ je, že uvedený pozemok je obkolesený pozemkami v súkromnom 
vlastníctve, je oplotený, bez samostatného prístupu, čiže pre Mesto Nitra nevyužiteľný.
Žiadateľ o odkúpenie v bode A je spoluvlastníkom nehnuteľností v susedstve. Do uzatvorenia 
kúpnej zmluvy bude táto časť nehnuteľnosti predmetom prenájmu budúceho kupujúceho 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 
mesiace, za cenu 0,21 €/m2/rok. 
Kupujúci uhradí 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: 30.11.2015   K: MR) - uzn. č. 314/2015-MZ

prezentácia - 25
za - 22
proti - 0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený. 

55. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Elman 
a manž. – odpredaj pozemkov, k. ú. Nitra) mat. č. 321/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová. 
Stanovisko VMČ Čermáň odporúča odpredať tieto pozemky, taktiež aj komisia majetku 
odporúča schváliť zámer odpredaja týchto pozemkov.

Hlasovanie č. 77 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                          
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Elman a manž.-odpredaj 
pozemkov 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 pozemky v kat. území Nitra o približnej výmere cca 320 m2,  a to parcela 
registra „C“ KN č. 6896 –  záhrady o výmere 135 m2 a parcela registra „C“ KN č. 6899 –
záhrady o výmere 214 m2, bez založeného listu vlastníctva, ktorých majetkovú podstatu tvorí 
z časti parcela registra „E“ KN č. 4566/1 – orná pôda o výmere 143 m2 a parcela reg. „E“ KN 
č. 4566/1 – orná pôda o výmere 422 m2, obe vedené na LV č. 6879, vo vlastníctve Mesta 
Nitra, pre Miroslava Elmana, bytom Bottova 580/2, 949 01 Nitra a manž. Ing. Lenku 
Elmanovú r. Löbbovú, bytom Margarétková 3272/2, 949 01 Nitra. 
Dôvodom  odpredaja  spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemky             
vo vlastníctve Mesta Nitra sú obkolesené pozemkami v súkromnom vlastníctve, bez priameho 
prístupu, čiže pre Mesto Nitra nevyužiteľné a žiadatelia o odkúpenie sú spoluvlastníkmi 
susedných nehnuteľností.
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: 30.11.2015  K: MR) - uzn. č. 315/2015-
MZ

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

56. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
časti z pozemku parc. „C“ KN č. 5907/2 a parc. reg. „E“ č. 7380/1, kat. úz. Nitra, ul. 
Hlboká) mat. č. 327/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová. 
Materiál bol prorokovaný s ÚHA, ktorý neodporučil odpredaj, keďže je tam existujúca stavba 
a pozemné komunikácie a časť zasahuje aj do novovybudovanej križovatky, navrhujeme 
zámenu časti nehnuteľnosti vo vlastníctve p. Mikuša za časť nehnuteľností vo vlastníctve 
Mesta Nitry tak, aby sa zabezpečil prístup k objektu telocvične. 
VMČ sa stotožnil s týmto odporúčaním, komisia majetku odporučila neschváliť odpredaj 
týchto parciel, ktoré žiadali na odkúpenie pre žiadateľov manž. Mikušových. Na základe toho 
predkladáme návrh – schváliť ako PHOZ zámer zameniť časti cca 152 m2 z parc. 5907/2               
vo vlastníctve mesta Nitry za časť pozemku o výmere cca 48 m2, parc. č. 4805/1, ktorá je                
vo vlastníctve žiadateľov p. Mikuša a manž., výmeru by upresnil GP a rozdiel vo výmere by 
manž. Mikušoví uhradili vo fin. vyjadrení. 
II. alt. je neschváliť zámer odpredaja týchto pozemkov.

Burda – boli sme na tvaromiestnej obhliadke miesta, o ktoré má p. Mikuš záujem a ktoré 
vlastní Mesto Nitra. Žiaľ, celú zelenú plochu sme v roku 2007 predali, teraz by sme časť 
chceli kúpiť naspäť formou zámeny, teraz to nie je možné. Nie je pravda, že je to preto, aby 
sme si zabezpečili prístup. Tých 48 m2 susedí s mestským chodníkom a zabezpečuje peší 
prístup na Hlbokú do telocvične, čiže peší prístup je tam zabezpečený. Príjazd autom je 
možný z ulice Bottova, kde sa v budúcnosti plánuje výstavba šikmých parkovacích miest               
pre návštevníkov šport. haly, ak tam vyrastie. Za garážami je trávnatá plocha, ktorá nepatrí 
mestu, ale NKS, s ktorými sme sa vraj dohodli, že nám to predajú a môže sa tam vybudovať 
parkovacia plocha pre autobusy, pre športovcov, ktorí prídu hrať do šport. haly. Zmyslom 
toho je sceliť a vybudovať parkovisko. 

Hlasovanie č. 78 (o návrhu na uzn. - alt. I: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti z pozemku 
parc. „C“ KN č. 5907/2 a parc. reg. „E“ č. 7380/1, kat. úz. Nitra, ul. Hlboká) 
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 platnom znení
zámer zámeny časti cca 152 m2 z pozemku parc. „C“ KN č. 5907/2 – zastavané plochy           
a nádvoria v celkovej výmere 1 086 m2 zapísanej v LV č. 3681, kat. úz. Nitra vo vlastníctve 
Mesta Nitra, za časť cca 48 m2 z pozemku parc. „C“ KN č. 4805/1 – zastavané plochy              
a nádvoria v celkovej výmere 1 282 m2 zapísanej v LV č. 6538, kat. úz. Nitra vo vlastníctve 
Ľuboša Mikuša a manž. Dany Mikušovej, obaja bytom Narcisová 26A, 949 01 Nitra. Výmeru 
pozemkov upresní geometrický plán.
Dôvodom zámeny  je zabezpečenie budúceho prístupu k objektu telocvične na parc. „C“ KN 
č. 6906 vo vlastníctve Mesta Nitra ako aj parkovania vozidiel na parc. „C“ KN č. 4805/1       
pre potreby športového areálu – telocvične a ihriska na ul. Hlboká.
Žiadatelia uhradia náklady spojené s vyhotoveným geometrickým plánom a vkladom           
do katastra nehnuteľností.
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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: 30.11.2015    K: MR) - uzn. č. 316/2015-MZ

prezentácia - 24
za - 18
proti - 0
zdržali sa - 4
Návrh bol schválený.

57. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemku parc. „C“ KN č. 4897/1, kat. úz. Nitra, ul. Tehelná) mat. č. 326/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.  
Na základe stanovísk VMČ a komisie majetku prekladáme návrh na uzn, ktorý je pozmenený 
oproti tomu ako bol predložený v písomnej forme. Zmena sa týka v I. alt. doplnenia bodu b)
z dôvodu, že žiadatelia síce žiadali len o odkúpenie pozemku pod ich RD, ale zároveň užívajú 
aj parc. č. 4899/3 záhrada, o výmere 211 m2, preto sme doplnili bod b), aby bol komplexne 
vyriešený vzťah k nehnuteľnostiam, ktoré užívajú. Čiže odporúčame v I. alt. schváliť zámer 
odpredaja pozemkov v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. pre manž. 
Štefákových, v bode b) je schváliť ako PHOZ zámer odpredať pozemok, záhradu o výmere 
211 m2 pre manž. Štefákových s tým, že do uzatvorenia KZ bude tento pozemok, záhrada 
v nájme ako záhrada. Alt. II. je neschváliť zámery predaja.

Burda – dávam procedurálny návrh, aby sme hlasovali ako o prvej alt. č. 2.

Némová – v návrhu na uzn. alt. č. II a III. je totožná, alt. III. treba vypustiť úplne a ponechať 
II. alternatívu, I. alt. rieši pozemok pod domom v bode a) a v bode b) je doplnený pozemok 
záhrada, odpredať pozemky, ktoré užívajú žiadatelia. 
Zmena nastala v tom, že v I. alt. je doplnený bod b) záhrada. čiže II. a III. alt. nie je správne 
dopracovaná. 
Alt. č. l rieši v bode a) zámer odpredať pozemok pod RD manž. Štefákovým bez predkupného 
práva a v bode b) je to ako PHOZ odpredať pozemok, záhradu, pre manž. Štefákových,
taktiež bez predkupného práva s tým, že do uzatvorenia KZ to budú mať v nájme. 

Burda – sťahujem svoj návrh alt. č. 2, s tým, že budeme hlasovať o alt. č. l s doplnením bodu 
b). 

Némová - žiadosť je len na pozemok pod RD 67 m2, ale keďže užívajú druhý pozemok ako 
záhradu, odporúčame riešiť to komplexne s tým, že budú mať schválený zámer odpredaja 
záhrady, ale ak neuzatvoria KZ, budú mať NZ na záhradu. 

Návrh si osvojili pp. Burda a Mikulášik.

Hlasovanie č. 79 (o návrhu doplniť bod b) do alt. č. 1 schvaľuje)
prezentácia - 23
za - 23
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.
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Hlasovanie č. 80 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku 
parc. „C“ KN č. 4897/1, kat. úz. Nitra, ul. Tehelná) 
s c h v a ľ u j e
a)
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov
zámer odpredať pozemok parc. „C“ KN č. 4897/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
67 m2, zapísaný v LV č. 3681, kat. úz. Nitra, vo vlastníctve Mesta Nitra, pre žiadateľov 
MUDr. Vincent Štefák a manž. Veronika Štefáková, obaja bytom Tehelná 108, 949 01 Nitra.
Dôvodom odpredaja je vysporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
žiadateľov. Žiadatelia sú vlastníkmi stavby - rodinného domu súp. č. 58 na parc. „C“ KN č. 
4897/1 zapísanej v LV č. 3690, v BSM v celosti.
Žiadatelia uhradia náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
b)
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 pozemok parc. „C“ KN č. 4899/3 – záhrady vo výmere 211 m2, zapísaný 
v LV č. 3681, kat. úz. Nitra, vo vlastníctve Mesta Nitra, pre MUDr. Vincent Štefák a manž. 
Veronika Štefáková, obaja bytom Tehelná 108, 949 01 Nitra. Predmetný pozemok, ktorý 
dlhodobo užívajú manželia Štefákoví ako záhradu spolu s parc. „C“ KN č. 4897/1 so stavbou  
domu súp. č. 58 vo vlastníctve žiadateľov, tvoria jeden celok.
Žiadatelia uhradia náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
Do uzatvorenia kúpnej zmluvy bude táto nehnuteľnosť predmetom prenájmu budúcich 
kupujúcich v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu neurčitú, s výpovednou 
lehotou 3 mesiace, z dôvodu, že sú dlhodobými výlučnými užívateľmi tejto nehnuteľnosti, 
ktorá je po celom obvode oplotená a tvorí súčasť areálu rodinného domu.
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: 31.12.2015   K: MR) – uzn. č. 317/2015

prezentácia – 23
za - 22
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

58. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena 
časti pozemku parc. „C“ KN č. 2095/2, kat. úz. Nitra) mat. č. 325/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.

Hlasovanie č. 81(o návrhu na uzn. o I. alt.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti pozemku 
parc. „C“ KN č. 2095/2, kat. úz. Nitra) 
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n e s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.         
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer zámeny 87 m2 z pozemku parc. „C“ KN č. 2095/1 – zastavané plochy a nádvoria 
v celkovej výmere 3 604 m2, zapísané v LV č. 3880 vo vlastníctve VÚB Leasing, a.s., 
Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, kat. úz. Nitra, za 87 m2 z pozemku parc. „C“ KN č. 
2095/2 - zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1 791 m2, zapísané v LV č. 3681      
vo vlastníctve Mesta Nitra, kat. úz. Nitra, a to ako novovytvorenej parc. „C“ KN č. 2095/29, 
na základe geometrického plánu č. 13/2015 – Geonik spol. s r.o.,  Coboriho 1, 949 01 Nitra)
- uzn. č. 318/2015-MZ

prezentácia - 22
za – 22
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

59. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (DOS 
Misionárska ul. 1 – 13 v Nitre) mat. č. 295/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová. 
Správu týchto BD vykonáva Službyt Nitra a sú vyhlásené za kultúrnu pamiatku. Na základe 
toho boli v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu ponúknuté Ministerstvu kultúry SR 
na odkúpenie, ktoré písomne vyjadrilo, že nemá záujem o odkúpenie. 
MZ 15. 5. 2014 neodporučilo schváliť odpredaj všetkých bytových domov formou OVS.                   
Na základe toho predkladáme návrh na uznesenie. 

Hlasovanie č. 82 (o návrhu na uzn. – alt. schvaľuje: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
prerokovalo Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (DOS 
Misionárska ul. 1 – 13 v Nitre) 
s c h v a ľ u j e
zámer odpredať nehnuteľnosti Domu opatrovateľskej služby na Misionárskej ul. v Nitre, 
stavieb a pozemkov registra „C“ KN pod stavbami v kat. úz. Nitra, zapísané na liste 
vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra, a to  
- stavbu súp. č. 724 – obytný dom na parc. č. 4377 a parc. č. 4377 – zastavané plochy  

a nádvoria o výmere 153 m2 (Misionárska ul. 7) 
- stavbu súp. č. 725 – obytný dom na parc. č. 4381 a parc. č. 4381 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 198 m2 (Misionárska ul. 9) vrátane skladu 
- stavbu súp. č. 726 – obytný dom na parc. č. 4383 a parc. č. 4383 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 196 m2 (Misionárska ul. 11) vrátane skladu
podľa výberu správcu nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže s tým, že výnos 
z odpredaja bude slúžiť na úhradu rekonštrukčných prác zvyšných štyroch nehnuteľností DOS 
Misionárska ul. 1, 3, 5, 13  
a prenájom časti o výmere cca 500 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 4385 – zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 4 580 m2 kat. úz. Nitra spôsobom prípadu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov pre víťaza obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú                
za nájomné vo výške .... ,-€/rok za účelom zabezpečenia prístupu a zriadenia staveniska 
k rekonštruovaným objektom
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u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť vypracovanie návrhu súťažných podmienok obchodnej 
verejnej súťaže           T: 31.12.2015          K: MR) - uzn. č. 319/2015-MZ

prezentácia - 21
za – 21
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

60. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky             
na Borovej ulici v Nitre) mat. č. 324/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
Odbor majetku na základe zistenia skutkového stavu dal vypracovať zameranie stavieb bez 
stavebného povolenia a MZ bol predložený návrh na zámer nakladania s pozemkami 
zastavaný týmito čiernymi stavbami. MZ neodporučilo ani odpredaj, ani prenájom týchto 
pozemkov. Na základe toho odbor majetku podal na odbor stavebného poriadku podnet 
začatia konania vo veci neoprávnených stavieb na Borovej ulici v Nitre. Písomne požiadala 
o odkúpenie pozemkov zastavaných rodinným domom p. Iveta Lakatošová. Prístup má 
z Borovej ulici. 
Materiál bol predložený na VMČ, ktorý odporučil zlegalizovať odpredaj týchto pozemkov                 
pre žiadateľku, komisia odporučila schváliť zámer odpredaja pozemkov pre p. Lakatošovú. 

Vančo – na porade vedenia sme dospeli k názoru, že by mala Národná rada SR v krátkej dobe 
schváliť nový stavebný zákon, podľa ktorého by bolo možné legalizovať nelegálne stavby 
a v takomto prípade by sme mali počkať ako bude tento stavebný zákon vyzerať, aby sme 
mohli plošne pri všetkých čiernych stavbách žiadať legalizáciu, a tým mať príjem do rozpočtu 
už podľa nového stavebného zákona. Táto porada je v rozpore s tým, čo navrhol VMČ.                
My sme za rozvoj mesta na Borovej ulici a odporučili sme predaj za komerčnú cenu. 

Hlasovanie č. 83 (o návrhu na uzn. o I. alt. – schvaľuje: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(pozemky na Borovej ulici v Nitre) 
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer odpredať časť o výmere cca 30 m2 z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4185 –
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 207 m2, časť o výmere cca 8 m2 z parc. č. 
4187 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 242 m2 a časť o výmere cca 78 m2 

z parc. č. 4032 – lesné pozemky o celkovej výmere 7 215 m2, kat. úz. Nitra pre Ivetu 
Lakatošovú, bytom Borová 8, Nitra)

prezentácia - 22
za - 6
proti - 0
zdržali sa - 13
Návrh nebol schválený.
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Hlasovanie č. 84 (o návrhu na uzn. - II. – alt.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky na 
Borovej ulici v Nitre) 
n e s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer odpredať časť o výmere cca 30 m2 z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4185 –
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 207 m2, časť o výmere cca 8 m2 z parc. č. 
4187 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 242 m2 a časť o výmere cca 78 m2 

z parc. č. 4032 – lesné pozemky o celkovej výmere 7 215 m2, kat. úz. Nitra pre Ivetu 
Lakatošovú, bytom Borová 8, Nitra) - uzn. č. 320/2015-MZ

prezentácia – 24
za - 17
proti - 0
zdržali sa - 4
Návrh bol schválený.

61. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemkov v kat. úz. Zobor, Svätourbanská ul.) mat. č. 237/2015

Materiál uviedla vedúca odboru majetku Ing. Némová.

Štefek – materiál bol na rokovaní v júni, boli tam dve žiadosti, druhý žiadateľ odstúpil                   
od kúpy?

Némová – odbor majetku evidoval žiadosť Svetozára Hegyiho, Mariána Janoviča, Karola 
a Tibora Janoviča o zámenu týchto pozemkov s tým, že uvedená žiadosť 18. 6. 2015 bola 
písomne týmito žiadateľmi stiahnutá. 

Hlasovanie č. 85 (o návrhu na uzn. I. alt. – schvaľuje: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj pozemkov v kat. úz. Zobor, Svätourbanská ul.)
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.         
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredať pozemok parc. „C“-KN č. 60/5 – zast. pl. a nádvoria o výmere 2 m2 a parc. 
„C“ KN č. 60/6 – ost. plochy o výmere 822 m2, zapísané v LV č. 4912 vo vlastníctve Mesta 
Nitra., pre žiadateľa SATER s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava, ktorý je 
výlučným vlastníkom priľahlých nehnuteľností.
Dôvodom odpredaja je, že pozemky tvoriace úzky dlhý svah nachádzajúce sa v oplotenom 
areále Hotela Zlatý Kľúčik, nie sú pre Mesto Nitra efektívne využiteľné, nakoľko k nim nemá 
priamy prístup z verejnej komunikácie.
Žiadateľ uhradí 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: 31.10.2015  K: MR) – uzn. č. 321/2015-MZ

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

62. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok 
„C“ KN parc. č. 1433/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 296/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.

Košťál – dávam pozmeňovací návrh – hlasovať o prvej alt. č. II, nakoľko je alt. č. I. 
nevýhodná pre žiadateľa z dôvodu, že nájomné platí od roku 2004, preplatil to 
niekoľkonásobne a chcel by to do osobného vlastníctva. 

Hlasovanie č. 86 (o návrhu umožniť vystúpenie p. Prieselovi)
prezentácia - 25
za - 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

p. Slavomír Priesol – v roku 1993 som sprevádzkoval našu kaviareň a kaderníctvo, je to 
bezproblémový podnik. Neprevádzkujeme žiadne hazardné hry, Mestu vychádzame v ústrety 
keď sa robili v blízkosti basketbalové koše, Mesto si odo mňa zobralo elektriku                          
bez problémov. Naše toalety navštevujú aj ľudia, ktorí nie sú našimi zákazníkmi, ktorí hrajú 
na priľahlých ihriskách, priestor pre kameru pre MsP som poskytol na našej budove. Jedenásť 
rokov máme v prenájme 55 m2 od Mesta ako letnú terasu. V roku 2004 bolo na Chrenovej
o polovicu menej krčiem ako je dnes a kúpna sila obyvateľov bola väčšia. Obyvateľov 
nepribudlo, za tie roky som trikrát preplatil cenu tohto pozemku a nepatrí mi. Zdá sa mi, že 
v našom meste je problém Nitranovi predať pozemok, aj keď ho trikrát preplatil, no niektorí 
cudzinci na pešej zóne majú zdarma terasy a veľkým firmám sa pozemky dávajú, to nie je 
problém. Ale veľká firma, ak nebudú zisky, odíde a ja som tu na celý život. Od cirkvi som 
odkúpil bez problémov 150 m2 a s Mestom mám problém. Nemôžem tam na terase robiť, čo 
by som plánoval. 

Hlasovanie č. 87 (o návrhu na uzn. – alt. č. II: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN 
parc. č. 1433/3 k. ú. Chrenová)
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 pozemok „C“ KN parc. č. 1433/3 – ostatné plochy o výmere 50 m2, k. ú. 
Chrenová, zapísaný na LV č. 1223 vo vlastníctve Mesta Nitry pre Slavomíra Priesola, 
Nábrežie mládeže 83, 949 01 Nitra z dôvodu, že predmetný pozemok má v prenájme             
od Mesta Nitra na základe Nájomnej zmluvy č. 46/2003/OSM, č. j. 1094/2003/O_PRAV       
zo dňa 12.01.2004 v znení dodatku č. 1 na dobu určitú, 20 rokov, za účelom prevádzkovania 
letnej terasy pri Park Espresse. Žiadateľ plánuje celú terasu zrekonštruovať a investovať        
do nej peniaze. Z toho dôvodu by chcel pozemok odkúpiť, aby investoval do nehnuteľnosti, 
ktorá bude v jeho vlastníctve. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že terasa prináša úžitok len       
4 mesiace v roku a napriek tomu, musí platiť nájomné počas celého roka.
Kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
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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: 30.11.2015   K: MR) - uzn. č. 322/2015-MZ

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

63. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom 
časti pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Mariánska) mat. č. 330/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.
VMČ aj komisia odporučila schváliť prenájom časti tejto parcely, zvyšok parcely je 
v prenájme bytového domu 2, 4, 6 a 8.
Prosím upraviť uznesenie, aby bolo vypustené v alt. l slovo „zámer prenajať“  a bolo to 
nahradené „prenajať časť pozemku vo výmere cca 1110 m2 pre obyvateľov byt. domu 
Mariánska č. 12“. Ide o prenájom. MZ nemusí schvaľovať zámer prenájmu, môže schváliť už 
priamo prenájom, keď sú súhlasné stanoviská. Bytový dom 2, 4, 6, 8 majú zvyšok pozemku 
v prenájme za 1 € s tým, že na vlastné náklady udržiavajú a starajú sa o tú časť pozemku.

Nemky - aký je rozdiel v tom, keď teraz schválime zámer?

Némová – príde to ešte raz do MZ ako prenájom. Odporúčam ponechať ako to je s tým, že                 
I. alternatíva bude schváliť zámer prenajať časť pozemku a II. alt. neschváliť zámer. Tento 
materiál príde ešte raz, kde už bude aj uvedená cena.

Vančo – v Starom Meste podporujeme prenájom takýchto vnútroblokov z toho dôvodu, že  
obyvatelia tej lokality získajú iný vzťah, keď im to prenajmeme a vysporiadajú si parkovanie. 
Tu sme boli konkrétne požiadaní, lokalita na Mariánskej smerom k Vŕšku je už prenajatá, tým 
ľuďom sa to páči, tak sme to odporučili aj tu. 

Hlasovanie č. 88 (o návrhu na uzn. - o I. alt. Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Mariánska)
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.         
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer prenajať časť pozemku vo výmere cca 1 110 m2 z parc. „C“ KN č. 1164/1 – ostatné 
plochy v celkovej výmere 5 028 m2 zapísanej v LV č. 3681 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta 
Nitra, pre žiadateľov – obyvateľov bytového domu na ul. Mariánska č. 12.
Dôvodom prenájmu je využitie časti pozemku za účelom parkovania osobných motorových 
vozidiel pre obyvateľov priľahlého bytového domu a zároveň zabezpečenie celej starostlivosti 
o tento pozemok na vlastné náklady.
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: 31.12.2015   K: MR) - uzn. č. 323/2015-MZ

prezentácia –24
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za - 20
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

64. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemkov a stavby v kat. úz. Nitra, ul. Kupecká 7) mat. č. 331/2015

Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová.

Greššo – VMČ bolo poverené na vykonanie obhliadky tejto budovy, ktorá sa uskutočnila dňa 
10. 6. 2015 za prítomnosti p. Ostertága, člena VMČ, za Službyt p. Volárik a ja. Na základe 
obhliadky sme zistili to, že tieto priestory sú značne poškodené a znehodnotené. Z toho 
dôvodu si myslím, že podľa reálnej situácie je túto budovu nutné sanovať. Orientačné náklady 
podľa odborníka sú vyrátané na cca od 700 tis. € – l mil. € na rekonštrukciu celej budovy, 
nakoľko zadné trakty tejto budovy nie sú dostavané. Z toho dôvodu odporúčam urýchlene 
predať alebo zrekonštruovať. 

Vančo – keďže je to v našom VMČ, hovorili sme o tom, že investícia ktorá bola ohlásená 
v Nitre v strategickom parku môže vygenerovať vyššiu cenu ako je teraz navrhovaná cena. Je 
pravda, že odkedy bolo podpísané Memorandum medzi vládou a firmou, ktorá by mala prísť, 
začali chodiť do Nitry rôzni developeri, ktorí chcú stavať možno byty, možno firmy, tzn. 
dávam na zváženie, či nepočkať s predajom tejto nehnuteľnosti, Umelecká beseda, je naozaj 
ako perlou v našom meste, aj keď je v takom stave a mohli by sme získať keď len o 300 tis. € 
viac, lebo predpokladáme, že bude záujem. Ako I. je navrhnutá alt. schvaľuje, ale 
upozorňujem na to, že je tam aj alternatíva neschvaľuje. 

Greššo – vzhľadom k výške investície je na zváženie, či vieme očakávať o 300 tis. € viac 
a ktorýkoľvek kupujúci, keď je natoľko silný, aby takúto investíciu zvládol si veľmi dobre 
zráta, koľko je schopný dať za pozemok v centre mesta, ale tá budova je vo veľmi dezolátnom 
stave, čiže pokiaľ má niekto kupovať pozemok s príťažou, tak je to suma adekvátna a zrejme 
je ťažko očakávať astronomické vyššie sumy ako ste povedali 300 tis. € navyše.

Varga – bol som tiež pozrieť budovu z odb. hľadiska, aby som sa k tomu mohol vyjadrovať, 
ale dávam procedurálny návrh, aby sme hlasovali ako o prvej alt. č. II. 

Hlasovanie č. 89 (o návrhu p. Vargu – alt. II.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemkov 
a stavby v kat. úz. Nitra, ul. Kupecká 7)
n e s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.         
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredať pozemok parc. „C“-KN č. 1349 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     
657 m2, parc. „C“ KN č. 1350 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 822 m2, 
stavbu súp. č. 1347 – dom na parc. „C“ KN č. 1349, zapísané v LV č. 3681, kat. úz. Nitra                   
vo vlastníctve Mesta Nitra, pre žiadateľa Stavabbas, s.r.o. Koceľova 8, 949 01 Nira)
- uzn. č. 324/2015-MZ

prezentácia - 25
za - 17
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proti - 0
zdržali sa - 8
Návrh bol schválený. 

65. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Dražovce, odpredaj časti pozemku „E“ KN parc. č. 1583/301, Holubyho ul.)

mat. č. 328/2015
Materiál uviedla ved. odboru majetku Ing. Némová. 

Hlasovanie č. 90 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  (k. ú. Dražovce, odpredaj 
časti pozemku „E“KN parc. č. 1583/201, Holubyho ul.)
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 časti pozemku spolu o výmere 79 m2  vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Dražovce, zapísaného na LV č. 1699, „E“KN parc. č. 1583/301 - ostatné plochy o výmere 
962 m2, a to časť o výmere cca 12 m2, na ktorej je postavený rodinný dom a časť o výmere 
cca 67 m2 (výmeru spresní geom. plán) pre Miroslava Májika a manželku Annu Májikovú 
rod. Ivaničovú, bytom Holubyho 501/45, Nitra.
Odpredaj predmetných častí pozemku spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je 
z dôvodu, že časť je zastavaná stavbou rodinného domu vo vlastníctve manželov Májikových 
a ostanú časť (priľahlý pozemok) využívajú ako dvor a záhradu spolu s pozemkami                  
vo svojom vlastníctve „C“KN parc. č. 1581/162 a 1581/59, LV č. 242.
Do uzatvorenia kúpnej zmluvy budú predmetné nehnuteľnosti predmetom prenájmu budúcich 
kupujúcich v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiace za cenu 0,21 €/m2/rok, z dôvodu, že túto časť pozemku užívajú spolu 
s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve ako jeden celok.
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: 31.10.2015   K: MR) - uzn. č. 325/2015-MZ

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

66. Návrh na zmenu uznesenia č. 207/2010-MZ zo dňa 18. 08. 2010 o odovzdaní 
nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službytu Nitra,                 
s. r. o. („Slobodáreň“ na ul. Dvorčanská, o. č. 63, k. ú. Dolné Krškany, obec Nitra)

mat. č. 292/2015
Materiál uviedol Ing. Bielik, riaditeľ a konateľ spol. Službyt Nitra, s. r. o. .

Greššo – mestská rada na svojom rokovaní dňa 25. 8. 2015  uvedený návrh prerokovala 
a odporúča MZ schváliť zmenu uznesenia.
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Hlasovanie č. 91 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zmenu uznesenia č. 207/2010-MZ zo dňa 18.8.2010  o odovzdaní nehnuteľného majetku 
mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. ("Slobodáreň" na ul. 
Dvorčanská, o. č. 63, k. ú. Dolné Krškany, obec Nitra)
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 207/2010-MZ zo dňa 18.8.2010 a to tak, že sa v schvaľovacej časti v bode
č. 2 pozastavuje výkon účinnosti  nasledovného  znenia na dobu do 31.8.2016
"s tým, že časť z vybratého nájmu vo výške 1,-€ /m2/mesiac odvedie Službyt Nitra s.r.o.                    
do rozpočtu mesta") - uzn. č. 326/2015-MZ

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

67. Návrh na zmenu uznesenia č. 307/2011-MZ zo dňa 13. 10. 2011 o stanovenie výšky 
nájomného v Bytovom dome SENIOR v Nitre mat. č. 293/2015

Materiál uviedol Ing. Bielik, riaditeľ a konateľ spol. Službyt Nitra, s. r. o..

Greššo – mestská rada uvedený návrh prerokovala a odporúča MZ schváliť zmenu uznesenia 
č. 307/2011. 

Hlasovanie č. 92 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na zmenu uznesenia č. 307/2011-MZ zo dňa 13.10.2011 o stanovenie výšky nájomného
v Bytovom dome SENIOR v Nitre
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia č. 307/2011-MZ zo dňa 13.10.2011 a to tak, že sa v schvaľovacej časti            
v bode č. 2 pozastavuje výkon účinnosti nasledovného znenia na dobu do 31.8.2016
"s tým, že časť z vybratého nájmu vo výške 1,-€ /m2/mesiac odvedie Službyt Nitra s. r. o.         
do rozpočtu mesta ") - uzn. č. 327/2015-MZ

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

68. Návrh na zníženie nájomného v prízemných bytoch v bytových domoch na ulici 
Rýnska 2, 4, 6, 8 o 20 % mat. č. 244/2015

Materiál uviedol Ing. Bielik, riaditeľ a konateľ spol. Službyt Nitra, s. r. o..

Kolenčíková – mestská rada prerokovala predložený materiál a odporúča ho schváliť podľa 
predloženého návrhu na uznesenie.

Štefek – aj tie dva predchádzajúce materiály súvisia s rozpočtom Mesta Nitry a mňa by 
zaujímalo v prípade Dvorčanskej a Krčméryho na to obdobie do augusta 2016 o aké 
prostriedky príde Mesto odvodom Službytu do rozpočtu Mesta? Budeme schopní z vybratého 
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nájomného platiť úver do ŠFRB? Lebo keď robíme takto úľavy, nevieme tam urobiť tech. 
úpravy, nemuseli by sme im to znižovať. Ak znížime v takejto výške nájomné, nebude musieť 
Mesto z iných zdrojov prispievať na úver do ŠFRB, ktorý bude trvať ešte minimálne 25 
rokov?

Daniš – v prípade BD Dvorčanská bola v auguste už zmena uznesenia, je to cca 46 tis. €
ročne, ktorú sme dostali z BD. To sme nahradili z príjmov iných nebytových priestorov, ktoré 
sú v prenájme Službytu a BD Senior, ten si nemôžeme dovoliť dať do rozpočtu, lebo to nie sú 
naše byty. Spravuje ich Službyt, ktorý vyberá nájom, ale z hľadiska príjmu z nájmu bytov              
vo vlastníctve mesta, sú to byty v súdnom konaní a nie sú naše. Doteraz sme odtiaľ nevyberali 
peniaze. ŠFRB o 20 % je dosť veľký pokles, ale ŠFRB je nastavené tak, že je cca o 20 % 
vyšší výnos z nájomného, než sú splátky.

Bielik – tých 20 % zo suterénnych bytov splátku voči Mestu neohrozí, zostane v pôvodnej 
čiastke, len tá čiastka z prízemných bytov bude nižšia, čo sa týka na údržbu v prípade                    
do budúcnosti. 

Burda – pretože občania na Rýnskej, ktorí tam bývajú sa na nás obrátili viackrát o riešenie,   
okná sú na úrovni pôvodného terénu 1,20 m. Z nejakých dôvodov došlo k tomu, že sa tam 
umelo navozila zemina, to znamená, že okná sú nad úrovňou novonasypaného terénu 
z dôvodu, aby sa mohli byty skolaudovať. To mali byť priestory prízemné, určené na iné 
účely ako bytové. Tam nemali byť byty a urobili sa z toho tzv. prízemné byty. Občania sa 
sťažujú na to a chceli riešenie. Niektorí súhlasili, že sa im namontovali mreže na okná, 
navrhovali sme urobiť stenu z dreva alebo výstavbu, aby sa im ľudia nepozerali priamo                  
do kuchýň. Nakoniec sme na VMČ požadovali, aby Službyt prijal nejaké riešenie a Službyt 
teda prijal takéto riešenie za ten diskomfort, ktorý tam tí občania majú. 
2/ keď sa tam nasypala zemina a navýšil sa terén, nebola tam urobená dobrá izolácia a byty 
tam vlhnú. Mal by to niekto opraviť a ku kolaudácii by sa mal vyjadriť Ing. Hozlár.

Hozlár – čo sa týka bytových domov, tým, že tam boli vybudované tieto byty a boli prihrnuté 
do l m, to prízemie nebolo priznané ako poschodie. To znamená, že bol vyťažený max. počet 
bytov s tým, že terén nebol v úrovni podlahy a bolo prisypané. Bolo potom možné urobiť o
jedno poschodie, ktoré nebolo uznané, viac bytov na všetkých bytovkách, tzn. o 16 bytov sme 
takýmto spôsobom docielili. Bolo to takto aj vyprojektované a prvýkrát počujem, že tieto byty 
sú vlhké. Ak áno, bolo to treba reklamovať. Bolo to od začiatku projektované, že ten terén bol 
upravený do l m výšky od nuly.

Hlasovanie č. 93 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo  v Nitre prerokovalo Návrh                 
na zníženie nájomného v prízemných bytoch v bytových domoch na ulici Rýnska 2, 4, 6, 8             
o 20 %
s c h v a ľ u j e
Návrh na zníženie nájomného v prízemných bytoch v bytových domoch na ulici Rýnska 2, 4, 
6, 8 o 20 %  zo sumy 3,00 €/m2/mesiac na sumu 2,40 €/m2/mesiac

Jedná sa o nasledovné byty: 
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Číslo  
bytu

Adresa bytu Poloha Počet 
izieb

Výmera v m2

1. Rýnska 2 prízemie 2 47,71
2. Rýnska 2 prízemie 2 52,13
3. Rýnska 2 prízemie 2 52,13
1. Rýnska 4 prízemie 2 47,71
2. Rýnska 4 prízemie 2 52,13
3. Rýnska 4 prízemie 2 52,13
1. Rýnska 6 prízemie 2 47,65
2. Rýnska 6 prízemie 2 52,40
3. Rýnska 6 prízemie 2 52,13
1. Rýnska 8 prízemie 2 47,65
2. Rýnska 8 prízemie 2 52,40
3. Rýnska 8 prízemie 2 52,13

- uzn. č. 328/2015-MZ

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

69. Návrh na pridelenie bytu vo verejnom záujme podľa § 6 ods. 1 písm. d) v zmysle 
platnej VZN Mesta Nitra č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve 
Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov  mat. č. 245/2015

Materiál uviedol Ing. Bielik, riaditeľ a konateľ spol. Službyt Nitra, s. r. o..

Kolenčíková – mestská rada prerokovala predložený materiál a odporučila MZ schváliť podľa 
predloženého návrhu na uznesenie.

Šmehilová – v minulosti som nespozorovala pridelenie bytu vo verejnom záujme Službytu. 
Čo je podstatou v zmysle platnej legislatívy verejný záujem a akým spôsobom tento byt 
Službyt prideľuje?

prednosta – ide o taký režim, že tento byt je pridelený Službytu z dôvodu, že tam boli 
neplatiči a je dávaný ďalej nie do nájmu, ale do podnájmu. To znamená, že sú tam 
diametrálne odlišné podmienky. Takejto osobe nevzniká nárok na odkúpenie takéhoto bytu              
do svojho vlastníctva, to znamená, že nemá status nájomcu. 

Šmehilová – zákon o soc. bývaní definuje konkrétne oblasti verejného záujmu, ale keď sa 
v minulosti prideľovali byty vo verejnom záujme, zákonom sú jasne vyčlenené oblasti, 
prideľovali sa konkrétnym osobám. Máme komisiu, ktorá odporúča, a potom sa to schvaľuje. 
A teda v čom spočíva verejný záujem, že to ideme dať Službytu?

Bielik – nie je to tak, že na komisii sa posudzovalo, to boli byty s podporou štátu, ktoré mali 
charakter nájomných bytov, ktoré sa neodpredávali, ale toto je byt z KBV. V minulosti to boli 
byty po neplatičoch a komu by bol byt pridelený, hneď by mu vznikol nárok na možnosť 
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kúpy a takto je byt zastabilizovaný cez nás. My uhradíme nedoplatky a pridelíme ako komisia 
alebo Mesto odporučí, čiže len v tom je rozdiel, ale nie je to verejný záujem z titulu bytov 
s podporou štátu.

Hlasovanie č. 94 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na pridelenie bytu vo verejnom záujme podľa § 6 ods. 1 písm. d) v zmysle platnej  VZN 
Mesta  Nitra  č. 8/2004 o zásadách  nakladania s bytmi  vo  vlastníctve  Mesta  Nitry v znení  
neskorších  dodatkov                               
s c h v a ľ u j e
pridelenie bytu vo verejnom záujme  v zmysle platnej  VZN  Mesta Nitra č. 8/2004  
1- izbový byt č. 55/7. poschodie na ulici Na Hôrke 19 spoločnosti Službyt Nitra s. r. o.           
za podmienky úhrady všetkých nedoplatkov spojených s užívaním bytu) - uzn. č. 329/2015-
MZ

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

70. Interpelácie

Török – na úvod chcem poprosiť, aby môj vstup a prípadná odpoveď boli zaprotokolované 
v plnom znení. 
Rád by som využil tento bod programu a spýtal sa prednostu mestského úradu JUDr. Igora 
Kršiaka vo veci porušovania čl. 10, bod 6 Rokovacieho poriadku MZ nasledujúcou otázkou: 
Z akého dôvodu referát organizačný opakovane porušuje čl. 10, odsek 6 Rokovacieho 
poriadku MZ, pokiaľ ide o 10 dňovú lehotu určenú na zaslanie materiálov určených na 
rokovanie v MZ? Aké opatrenie príjme prednosta MsÚ, aby do budúcnosti k takémuto 
porušovaniu Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva nedochádzalo?

Tekeliová – môj príspevok bude dlhší, ale reportuje na súčasné otázky, na ktoré neboli 
doposiaľ poskytnuté odpovede ohľadne zimného štadióna. Boli to veľmi medializované 
otázky a žiadam taktiež prednostu MsÚ JUDr. Igora Kršiaka odpovedať na nasledujúce 
otázky:
Zimný štadión už dlhšiu dobu nevyhovuje predpisom z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť              
a prevádzkovanie len na základe výnimky udelenej hasičským zborom. 
1/ Z akého dôvodu nebola peňažná suma z Úradu vlády SR určená na rekonštrukciu zimného 
štadióna použitá prioritne na vzduchotechniku a zariadenie na odsávanie tepla splodín horenia 
zimného štadióna? 
2/ Peňažná suma z Úradu vlády SR na rekonštrukciu zimného štadióna bola k dispozícii 
Mestu Nitra už od mesiaca máj 2014. Kedy prebehlo verejné obstarávanie súvisiace 
s rekonštrukciou zimného štadióna? 
3/ Ktorá osoba je zodpovedná za Mesto Nitra ako investora za uskutočnenie rekonštrukcie 
zimného štadióna a rozhodovanie o použití peňažnej sumy z Úradu vlády SR určenej                       
na rekonštrukciu zimného štadióna?
4/ Existuje projekt rekonštrukcie zimného štadióna? Sú rekonštrukčné práce zimného štadióna 
vykonávané v súlade s jednotlivými etapami naplánovanými v projektovej dokumentácii?                
5/ Na aký účel už bola a na aký účel bude použitá zostávajúca časť peňažnej sumy z Úradu 
vlády SR, určená na rekonštrukciu zimného štadióna? 
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6/ Z akých skutočností malo Mesto Nitra v čase poskytnutia dotácie vo výške 120 tis. € 
v prospech subjektu HK Nitra, s. r. o., za preukázané, že tento subjekt je alebo bude 
oprávnený byť účastníkom extraligy Slovenského zväzu ľadového hokeja? Ktorá osoba je 
zodpovedná za poskytnutie dotácie v prospech tohto subjektu, ktorý nebol žiadateľom takejto 
dotácie? 
7/ Na základe akého povolenia stavebného úradu bola postavená prístavba zimného štadióna 
a na základe akého povolenia stavebného úradu bolo povolené jej užívanie? 

Gavalovič – bol by som rád, keby ste definovali, čo je predmetom interpelácií a pýtam sa 
predchádzajúcich poslancov, či využili iné všetky možné prostriedky na to, aby dostali 
odpoveď na otázky, ktoré dnes interpelovali, lebo mám taký dojem, že sme trošku niekde 
inde. Možno by to bol materiál na diskusiu, ale nie na interpeláciu. Pán predsedajúci, 
povedzte tú definíciu, kedy treba interpelovať.

Nemky – súhlasím s Vami, termín interpelácie je definovaný v rokovacom poriadku (následne 
bol rokovací poriadok v časti interpelácie prečítaný)
Momentálne neviem posúdiť, či poslanci vyčerpali všetky svoje spôsoby, ale v zmysle toho 
majú právo aj na interpeláciu. Toto je interpelácia, odpovedať sa bude v diskusii. 

71. Diskusia 

prednosta – môj osobný názor je, že to nemalo povahu interpelácie tak ako bolo povedané, ale 
určitej výzvy na zaujatie stanoviska alebo poskytnutie informácie, čiže je to pre bod Diskusia, 
ale zodpoviem podľa možností všetky.
Na p. Töröka – čl. 10, bod 6 myslím, že je plnohodnotne dodržiavaný. Materiály, či na toto 
MZ alebo ostatné, majú poslanci v takej časovej lehote 10 dní, ako hovorí rokovací poriadok. 
Samozrejme Mesto Nitra, MsÚ nezaručuje otázku vyzdvihnutia materiálov, pokiaľ to nie je 
materiál, ktorý je doručovaný osobne. Takisto, ak hovoríme o l0 dňoch, tak je to v priebehu 
toho 10. dňa určite vložené do priečinku poslanca MZ, takže si myslím, že táto vec bola 
zachovaná a je dodržiavaná.
Pokiaľ sa týka p. Tekeliovej – rekonštrukcia zimného štadióna je trochu dlhodobejší problém. 
Pokiaľ sa bavíme o povolení hasičov alebo o rešpektovaní práva prevádzkovať zimný štadión, 
aj na základe určitých závad, ktoré sa týkajú protipožiarnych opatrení, tak práve na toto bola 
aj žiadaná dotácia z Úradu vlády. Bola žiadaná dotácia asi na 7 vecí, jedným z týchto bola aj 
vzduchotechnika alebo odsávanie, protipožiarne opatrenia, ale nielen táto jedna vec.                       
Na rekonštrukciu zimného štadióna bol vypracovaný projekt, ktorý riešil všetky tieto otázky, 
a pokiaľ je možnosť, tak určite sa postupuje podľa tohto projektu, pokiaľ skutkový stav 
nevyžaduje niečo iné. Pokiaľ ide o účel použitia dotácie, v súčasnosti prebehli rekonštrukčné 
práce asi za 60 tis. €, ktoré sa týkali vnútorných stavebných úprav, a to bola ľadová plocha, 
plexisklo v zmysle normy, soc. zariadenia a určité únikové chodby. Súčasne, a to bola tiež 
požiadavka hasičov, boli obstarané protipožiarne okná a dvere. Tiež požiadavka hasičov bola 
otázka riešenia hlásiča požiarov a EPS-ky, ktorá bola obstaraná cez štátny elektronický 
systém, a ktorá je v týchto dňoch realizovaná na základe platne uzatvorenej zmluvy za sumu 
na úrovni cca 67 tis. € s DPH a zostatková suma niekde na úrovni 70 tis. €,  ktorá tam zostala, 
je doplnená z vlastných prostriedkov Mesta a pripravuje sa zadanie na obstaranie odsávania 
a vzduchotechniky, ktorá bola práve požiadavkou hasičov. To znamená, že si myslím, že sa 
nič neudialo či už cez inv. odbor alebo cez samotné verejné obstarávanie, ktoré by 
nezohľadňovalo práve tie priority pri rekonštrukcii. 
Pokiaľ sa bavíme o povolení stavebného úradu, súčasťou žiadosti na Úrad vlády bolo 
ohlásenie stavebných prác a úprav, to znamená, že takéto ohlásenie stavebný úrad vydal. 
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Pokiaľ sa tieto stavebné úpravy týkali aj rozšírenia alebo rekonštrukcie šatní, tak 
predpokladám, že boli v tomto ohlásení zahrnuté, to znamená, že  na Úrad vlády išlo už platné 
vydané vyhlásenie na stavebné úpravy a stavebné práce. 
Pokiaľ sa týka  otázky použitia alebo poskytnutia dotácie 120 tis. € pre HK Nitra, nikto sa 
nedožadoval sprístupnenia dokumentácie, ale tá dokumentácie je asi o tom. HK Nitra, a. s. 
požiadala o poskytnutie dotácie vo výške 150 tis. € práve na financovanie určitých záležitostí 
týkajúcich sa činnosti klubu a Európskej ligy. HK Nitra, a. s., pred schvaľovaním dotácie 
požiadal o pridelenie tejto dotácie HK klubu, s. r. o. a predložil zmluvu, na základe ktorej HK 
s. r. o. zabezpečuje všetky prevádzkové a marketingové činnosti pre HK, a. s., tzn. že sa 
zaviazal, aby tieto veci prijal a zúčtoval v prospech Mesta. Myslím si, že sme v tomto ohľade 
neporušili nič,  pretože toto všetko bolo pred schvaľovaním v MZ. Schválenie dotácie v MZ 
znelo pre HK Nitra, firemné alebo akékoľvek záležitosti neskúmame. Pre nás je dôležité, aby 
táto dotácia bola použitá na účel, na ktorý bola žiadaná, bola použitá subjektom alebo 
subjektami, ktoré majú oprávnenie ich použiť, aby bola riadne zúčtovaná. Myslím si, že nič 
z toho sa nejakým spôsobom nepribližuje k nejakému nezákonnému alebo nesprávnemu 
postupu, ale samozrejme tie dokumentácie alebo tie listinné veci sú na príslušných odboroch 
k nahliadnutiu.

Nemky – pýtam sa p. Töröka a p. Tekeliovej, či stačilo takéto vysvetlenie?

Török – nemusíme chodiť ďaleko, veď materiály do dnešného MZ boli datované v pondelok 
7. 9., niektorí sme si ich prevzali v pondelok poobede, možno niektorí v utorok. Dnes sme tu 
mali dosť vášnivú diskusiu o mat. č. 326/2015, v ktorom došlo k zmene, o ktorej sme sa 
dozvedeli až tu, čiže ja trvám na tom, že sa opakovane takéto veci stávajú. Mňa však zaujíma, 
akú nápravu chcete urobiť, aby sa takéto veci nestávali a využívam svoje právo rokovacieho 
poriadku a požiadam o písomnú odpoveď. 

prednosta – ja by som požiadal, aby nám bola doručená písomná požiadavka, na ktorú 
budeme písomne  reagovať. Skôr by som reagoval na to, že rokovací poriadok hovorí o dvoch 
alternatívach. Jedna vec je, materiály, ktoré sú predložené poslancom na riadne  MZ 10 dní 
pred. Treba si uvedomiť že môžu byť predložené materiály aj 3 dni pred, preto dátum 7. 9.. 
Myslím si, že je to splnené, to znamená, že takúto právomoc využil p. primátor Mesta,  
a pokiaľ sa týka nejakého pozmeňovacieho návrhu k niektorému materiálu, ktorý môže aj 
dokonca zásadne zmeniť návrh na uznesenie, to je v podstate určitá právomoc alebo 
pôsobnosť výkonu mandátu poslanca, to znamená, pokiaľ poslanec takýto návrh predloží,  tak 
si myslím, že sa neporuší žiadny rokovací poriadok, a aj keď síce zmení návrh na uznesenie 
svoju podobu, tak je to len v rámci určitého pozmeňovacieho návrhu, takže si myslím, že 
s tým organizačné alebo distribúcia materiálov nemá čo do činenia.

Nemky  - pokiaľ trváte na tom, treba si písomne podať túto žiadosť a bude Vám  písomne 
odpovedané v lehote. 

Oremus – mám z toho taký dojem, ako keby sme tu boli za nejaké ovce a tu sa nám povie bárs 
čo. Keď schvaľujeme dotáciu, malo by byť jednoznačnej uvedené, že komu ju schvaľujeme, 
malo tam byť napísané buď s. r. o. alebo a. s.. Nie, že my si tam dáme HK Nitra a už vieme, 
že sú to dve spoločnosti a my poslanci o tom absolútne nevieme. A ak niektorý predkladá 
žiadosť, tak všade je normálnou zvyklosťou, že k žiadosti musí priložiť jednotlivé prílohy 
a mali sme si preskúmať aj postavenie žiadateľa, to znamená, či má všetko zaplatené voči 
Daňovému úradu, voči Mestu, atď. a tam by sme hneď vedeli, že ten žiadateľ, ktorý žiadal 
dotáciu nemá zaplatené sociálne, daňové, atď. a nie potom tu z nás robíte, že sme sprostí 
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a nerozumieme tomu. Uráža ma to. Priznajte si chybu, že ste pochybili a je to oveľa férovejšie 
a statočnejšie ako keď sa tu vykrúcame a ohýbame tie právnické slovíčka, že mi je z toho až 
zle.

prednosta – dotklo sa ma to, aj zamestnancov mesta. Nebudem tu citovať veci čo tu boli 
povedané, nehráme sa tu na právničkov a neohýbame tu zákony. Pozrime sa na štruktúru 
schvaľovania rozpočtu a rozpočtových opatrení aj 10 rokov dozadu a pozrime sa na to, 
s prepáčením, či sa to niekoho dotkne, či uvádzame pri EFFETE n. o., tzn. štruktúra 
schvaľovania rozpočtu, ak niečo dávame či pri FC dávame a. s. alebo len pre FC Nitra. To 
znamená, že štruktúra rozpočtových opatrení je nastavená takto. Nikde nedávame právnu 
formu alebo titul obchodnej spoločnosti, to znamená bavme sa tak, že dajme nové pravidlá 
hry pri zostavovaní rozpočtových opatrení alebo rozpočtu alebo potom berme to tak, stále. To 
znamená, určite tu nikto nikoho nezavádzal alebo nikto sa nesnažil niekoho dobehnúť.                      
V konečnom dôsledku o tom rozhodli poslanci MZ ako o pridelení dotácie. To znamená, 
v tomto by som možno trošku polemizoval, že či už moja osoba alebo osoba ktoréhokoľvek 
zamestnanca, ktorý spracovala túto dokumentáciu sa snažila zaviesť toto MZ do nejakej slepej 
uličky, myslím si, že nie. 

Košťál – mám 3 body:
1/ Bol som počas leta v Zoborských kasárňach, boli sme ich čistiť, bol som sa prejsť a bolo mi 
slušne povedané na vrátnici, aby som „išiel kade – tade“. Bol by som rád, keby vedenie mohlo 
povedať, či niekedy do budúcna budú Zoborské kasárne otvorené aj pre verejnosť.
2/ Čo sa týka parkovania počas Agrokomplexu, chcel by som poprosiť, aby boli počas  
nosných výstav ako je Strojársky veľtrh, Nábytok, AX, či Autosalón na ulici ako sú 
Akademická, Lipová, Lúčna, Lesná, Brezová, Tribečská, Výstavná, Fatranská. A. Hlinku, aby 
tam bola MsP. V minulosti tam bola MsP a plus značka zákaz vjazdu. Teraz ako bol AX, bola 
tam len dopravná značka zákaz vjazdu a každé ráno, keď som išiel dookola bola odsunutá 
a automaticky tam boli autá so všetkými ŠPZ. Nebudem hovoriť, či iní poslanci za Chrenovú 
si odniesli nadávky, ale bolo by dobré, či by tam mohla MsP stáť počas týchto štyroch 
nosných výstav.
3/ Pýtam sa konateľky alebo riaditeľa Službytu, v objekte „Lipa“ bolo min. týždeň ohlásené 
vlámanie do dvoch predajní, konkrétne – TARA a BABIES, ktoré si platia nájom.                          
Pri uzatvorení zmluvy požadovali zabezpečenie objektu. Vykradli ich a poisťovňa im nechce 
uhradiť škodu, lebo priestor po obhliadke nespĺňa požiadavky na uzavretie poistnej zmluvy. 
Krádež bola riešená cez rebrík dookola cez okná, boli potlačené. Pred dvomi mesiacmi tam 
bola opätovná krádež v mäsiarstve. Na základe tohto podnetu tam prišiel dňa 7. 9. 
zamestnanec Službytu, ktorý tam tie okná kompletne zašróboval, ale poisťovňa im nechce 
uhradiť túto škodu, lebo tam musia byť mreže alebo kamera. Chcem sa spýtať, či by to bolo 
možné a v kompetenciách Službytu i na základe toho, že sme dnes  stiahli ďalších 50 tis. €,                 
či by tam mohli byť namontované tieto mreže a na základe toho by potom s týmito  
prevádzkami, ktoré sú v Lipe a platia nájom, aby mohli mať uzatvorenú poistnú zmluvu.

Bielik – poznáme ten problém s vlámaním, sme v komunikácii s firmou s tým, že ani jedna, 
ani druhá nájomná zmluva neobsahuje, že máme zabezpečiť kameru a čo bolo povedané 
ohľadom tech.  stavu. Bola povedaná odpoveď, že my jednoducho nemáme z čoho.

Nemky – problém na Akademickej v priebehu výstavísk evidujeme všetci, prosím náčelníka 
MsP o vyjadrenie. 
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Duchoň – samozrejme o tom probléme vieme, evidujeme tento problém. Každý rok sa koná 
pred týmito významnými udalosťami stretnutie na MsÚ, kde každý zainteresovaný orgán 
dostáva svoje úlohy. Jednou z týchto úloh bolo zabezpečenie vnútroblokových parkovísk, kde 
Krajský dopravný inšpektorát na základe správcu komunikácie Mesta Ing. Pánskeho vydal 
rozhodnutie, že počas výstavy budú blokované dopravným značením. Umiestnilo sa tam 
prenosné dopravné značenie „Zákaz vjazdu“ mimo dopravnej obsluhy. V piatok počas 
konania výstavy som dostal okolo obeda telefonát od okresného riaditeľa dopravného 
inšpektorátu p. Tlacháča, kde mi vydal pokyn, aby sme všetky značky na jeho pokyn dali 
nabok, nakoľko dostal informácie zo Selenca zo strediska aj z diaľnice v smere od BA, že sa 
im upcháva už v dĺžke l km z každého smeru diaľnica, mesto je plné a jednoducho vydal 
pokyn na odstránenie dopravného značenia. Povedal som mu, že nakoľko to schválil Krajský 
dopravný inšpektorát mal by to konzultovať s Krajským dopravným inšpektorátom, aby sme 
neprejudikovávali jeho rozhodnutie. Následne ma kontaktovali z Kraja, že áno, je to aj ich 
pokyn, stotožňujú sa s tým a rušia svoje rozhodnutie, pôvodné dopravné značenie, ktoré tam 
je umiestnené, rušia, čiže následne som vydal pokyn našej hliadke, MsP dopravné značky 
odstránila a bolo umožnené účastníkom AX parkovať na vnútroblokových parkoviskách. Iné 
k tomu neviem čo povedať, musel som rešpektovať pokyn a aj v  budúcnosti ak si nevybudujú 
nejaké záchytné parkoviská, je už dosť možné, že ani Krajský dopravný inšpektorát                       
na základe tejto skúsenosti už nebude súhlasiť s tým, aby sa tam to prenosné dopravné 
značenie umiestnilo. Čo s týka personálnych možností MsP myslím, že na všetkých týchto 
uliciach, ktoré boli menované, nie je možné personálne obsadiť, nemáme toľko príslušníkov 
MsP. Aj preto sme to riešili týmto prenosným dopravným značením.

Nemky – čo sa týka Zoborských kasární, podľa mňa je to dobrý podnet, mohli by sme aj                
na vedení zvážiť, že aby to bolo aspoň cez víkend otvorené. Určite budeme musieť 
komunikovať aj s MsP, resp. nájsť nejakého správcu, aby sme mohli zabezpečiť ten objekt.

Kosťál – stačilo by, keby tam bol správca, ja sa tam zapíšem pod občianskym preukazom, 
nemám s tým problém a pôjdem sa tam prejsť. Vyhnali ma odtiaľ, takže ak by to bolo                     
do budúcna, pre celé mesto by to bolo dobré.

Nemky – určite zvážime možnosť.

Hatala – mám dve otázky na p. prednostu. 
1/ Na poslednom riadnom zasadnutí MZ som sa pýtal, ako je to s verejným obstarávaním                  
pre cestu Pri Dobrotke Dražovce. Bolo mi povedané, že to dostanem písomne. Nedalo sa, 
nezazlievam to, ale chcem sa spýtať po dvoch mesiacoch od MZ, čo sa zmenilo v tom 
verejnom obstarávaní?
2/ ako je to s nákupom novej rolby na zimný štadión?

prednosta – je to trochu dlhodobý problém ale VO prebieha na rámcové zadávanie zákaziek 
tak pre pozemné stavby, budovy, ako aj kanalizácie a komunikácie. Je vyhlásená súťaž, 
v komisii za mesto je viceprimátor, ja a p. Ondrejička z Nitrianskej investičnej a bolo prvé  
otváranie obálok, kedy sa pozeralo splnenie podmienok účasti súťaži. Teraz majú firmy 30 
dní na to, aby predložili cenové ponuky a ukončenie súťaži je plánované niekde na prelome 
septembra – októbra, čiže vtedy by sme mali dostať partnerov pre realizáciu týchto zákaziek. 
Potom je už iba  otázka len minisúťaží, to znamená, len týždňovej súťaže medzi rámcovými 
partnermi, ktorí to nacenia, čiže dúfam, že to tak bude, pokiaľ nebude nikým napadnutá, čo 
zatiaľ tomu nenasvedčuje, že by sa v priebehu októbra mohla tá stavba už začať aj realizovať.
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Bielik – rolba v minulosti bola súťažená Službytom, a z toho dôvodu, že HK, a. s. bol 
daňovým dlžníkom, v súčasnosti majú s. r. o., a sú platcami aj DPH, môžu obstarávanie 
zrealizovať aj sami, čiže my by sme boli len prostredník pre nájom na prostriedky, ktoré boli 
v minulosti MZ vyčlenené. Tak boli zapojené do rozpočtu a boli minuté na iné účely 
a súčasná rolba ani nie je majetkom mesta. 

Greššo – kto bude robiť verejné obstarávanie, Mesto alebo Nitrianska investičná?

prednosta  - verejným obstarávateľom je Nitrianska investičná, s. r. o..

Oremus – chcem sa spýtať riaditeľa Službytu, či sa v KD v Janíkovciach v kuchyni                     
po 10. 9. osadia tie komponenty, ktoré sa tam majú osadiť, aby mohla byť kuchyňa 
skolaudovaná a následne využívaná?

Bielik - mali sme to tak naplánované, riešili sa havarijné veci spojené s dažďami tento rok, 
tam sa minula časť prostriedkov, ďalšie dve akcie boli teraz už aj začaté súťaže s tým, že bude 
asi problém s financovaním, nakoľko z pôvodných 50 tis. €, ktoré boli v rozpočte plánované               
na odvod do rozpočtu  mesta je dnes 200 tis. €, takže neviem, či to bude v tomto roku, pretože 
prostriedky na to nie sú, tie sú len z vybratých nájmov, ktoré odvedieme do rozpočtu.   

Oremus – povedali ste, že komponenty sú nakúpené a že treba to len vymaľovať, nerozumiem 
Vašej odpovedi.

Bielik – pokiaľ to bude závislé od prostriedkov a bude možné to uhradiť, lebo niektoré časti 
sa robia dodávateľsky, lebo aj napríklad maľovky sú riešené dodávateľsky, my maliarov 
nemáme, sú vysúťažení, tú časť nemôžeme urobiť, ale aj keď to robí údržba, s. r. o., tiež  to 
nerobí bezodplatne. 

Šmehilová – chcela by som poďakovať, že sa cez leto podarilo VO obstarať realizáciu 
dopadových plôch schválených MZ do výšky 25 tis. €. Realizácia už bola zahájená minimálne 
v MČ Chrenová a myslím aj MČ Klokočina, ale vznikli rôzne dohady, že ako bola vybratá 
dopadová plocha, bol vybratý piesok, dopytovala som sa odboru komunálnych činností, či je 
to v poriadku a či je ten piesok v poriadku v zmysle platných noriem. Dostala som odpoveď, 
že áno. Hovorím to, aby ste vedeli aj Vy kolegovia, ale vznikla veľká diskusia s rodičmi 
malých detí, že tým, že bol vybratý piesok, vznikla diskusia, kto sa bude o ten piesok reálne 
starať, keďže vieme, že máme problémy starať sa aj o naše pieskoviská a sme radi, ak sa 
skontrolujú a prekopú raz za rok, a tým chcem poukázať na problém, že keď sme vybrali 
piesok a naprší nám a neprekope sa, bude pôsobiť ako zem, ktorá bola predtým a nebude 
spĺňať svoj účel. Dávala som dotaz zodpovedným pracovníkom odboru KČ, či by nebolo ešte 
možné zvážiť diskusiu, že tam, kde neboli zrealizované dopadové plochy, aby bol vybraný 
ako dopadová plocha riečny štrk. Ešte som nedostala odpoveď, ale ako sa plánuje údržba 
týchto pieskových dopadových plôch a ako často?
2/ Ako je možné, že máme rôzne druhy dopadových pieskov na tých plochách, jeden je 
sypký, druhý kopaný, to znamená, akým spôsobom bol vybraný druh piesku? Ale v prvom 
rade ma zaujíma údržba dopadových plôch.

Nemky – predpokladám, že údržbu detských ihrísk majú  na starosti Mestské služby. Čo sa 
týka dopadových plôch, tak p. Jakubčin určite potvrdí, že ten piesok je v norme, ale vieme, že 
ten piesok je viac nákladný. Môžeme rozmýšľať aj nad inými dopadovými plochami. Určite 
to bude závisieť od rozpočtu, prosím p. Jakubčina, aby povedal niečo o ihriskách.
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Jakubčin – tie dopadové plochy, ktoré sme v tomto roku riešili, snažili sme sa vtesnať do fin. 
prostriedkov, ktoré sme mali a snažili sme sa to riešiť hospodárne. Využili sme piesok, ktorý 
bol na Mestských službách, urobili sme rozbor zo sôch, piesok je hygienicky v poriadku, 
použili sme ho na tie dopadové plochy v l. etape.  Piesok nestačí na všetky plochy, časť 
piesku je iná, pretože sa  musel doviezť, ale je v súlade s normou, evidujeme od niektorých 
mamičiek problém aj s tým štrkom, lebo ide deťom do topánočiek a deti majú iný problém, 
poranili sa, sú problémy aj s tým. Čiže ideálne to nie je ani z tohto pohľadu. My môžme 
urobiť plochy aj s tými umelohmotnými dielcami, ktoré sú najvyšší komfort, ale musí byť 
schválená oveľa vyššia čiastka. Čo sa týka splnenia, spĺňa to normu, využili sme všetky svoje 
možnosti v rámci hospodárnosti. To bolo najhospodárnejšie riešenie v súlade s normou 
a finančne iný druh dopadovej plochy sme nedokázali zabezpečiť túto výmeru, ktorá nám 
vyplynula z uznesenia MZ. 

Nemky – tiež si myslím, že pokiaľ je spoločenský tlak, že chcú mať gumové dopadové 
plochy, môžme sa na to pozrieť a riešiť to takýmto spôsobom, ale treba si povedať, že tých 
detských ihrísk je strašne veľa. Tak niektoré zrušme a niektoré nechajme, opravme, 
v dnešnom stave určite ani Mestské služby nie sú v tom stave, aby mohli obhospodarovať,  
všetky prekopávať, opravovať alebo niečo s nimi robiť. 

Šmehilová – úplne súhlasím. Úplný ideál by boli gumové dopadové plochy. Občania 
poukazujú, keď v iných mestách oveľa menších je to možné, tak by bolo fajn,  keby sme to 
mali aj my a bolo by dobré začať nad tým aj reálne uvažovať.  Bola by som rada, keby bolo 
v zápise uvedené, že je veľmi dôležité, že keď sme zvolili dopadovú plochu piesok, je  
potrebná údržba. Ak ten piesok nebudeme prekopávať, tak sme zbytočne tú dopadovú plochu 
dávali, lebo bude ako kameň a mohli sme tam kľudne nechať zem. Na to som chcela 
upozorniť, a preto som sa chcela spýtať smerom k Mestským službám, či sú na to pripravení, 
že sa budú musieť naozaj starať o tieto dopadové plochy a chcem na to upozorniť, aby sa aj 
starali, lebo potom sa stratí celý úmysel , resp. zámer, na ktorý boli, ale chcem zdôrazniť, že 
ďakujem, že sa začali dopadové plochy realizovať. 

Nemky – súhlasím ako ste povedali, budú musieť, určite sa to bude prekopávať.

Török – aká je aktuálne situácia čo sa týka vodorovného dopravného značenia? Neviem či je 
pravdivá informácia, že zmluva bola s dodávateľskou spoločnosťou ukončená k 30. 6. a aký je 
ďalší postup a kedy by sa mohli tieto práce realizovať?

Nemky - momentálne prebieha výber dodávateľa, to znamená že sa pripravujú podmienky 
súťaže a v čo najskoršom termíne by mala byť vyhlásená súťaž.

prednosta – súťaž, ktorá bola vyhlásená z dôvodu určitých nepresností bola zrušená, teraz je 
spracovávaný podklad. Riaditeľ ma denne bombarduje, čiže oni majú enormný záujem to 
vyhlásiť. V podstate si myslím, že zajtra môže tá súťaž byť aj pripravená aj vyhlásená. 

Dovičovič – v súlade s rokovacím poriadkom chcem požiadať, aby bolo moje vystúpenie 
zaprotokolované. Neviem z akého dôvodu sa začala nová móda počnúc 8. zasadnutím MZ 
v Nitre. Doteraz, keď poslanec v rozprave k materiálu vystúpil, aspoň stručne bol uvedený 
obsah jeho vystúpenia. Po 7. zasadnutie MZ tohto volebného obdobia to bolo. V zápisnici                
z 8. zasadnutia MZ sa začalo to, že sa v zápisnici môžeme dočítať, že v rozprave vystúpili 
Oremus, Dovičovič, Rácová, Hecht, Gavalovič. Neustále sa potýkame s tým „hovorte                    
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na mikrofón kvôli záznamu“. Záznam z toho nie je, už nikdy nikto sa nedozvie, kto 
z poslancov, dokonca čo primátor povedal a nič. To nie je zaujímavé pre zaznamenanie? 
Chyba je v tom, že to tam nie je a naopak v každom bode nerozumiem, prečo sa to tam 
neustále píše, je vystúpenie predkladateľa, ktorý nám prečíta dôvodovú správu, a to je celé 
zaznamenané, hoci to máme  v materiáli, poslancov nikde nemáme a jediná možnosť kde 
môžu byť archivované a môžu byť vedené a môžeme sa k nim vrátiť je zápisnica MZ. Tam to 
ale nie je. Predložím návrh na uznesenie.  Preto som chcel aj na začiatku vystúpiť. Je síce 
pravdou, že overovatelia si ju prečítali, ale neviem kto z poslancov si to prečítal, ale je to tak. 
Navrhujem uznesenie: MZ v Nitre prerokovalo Návrh na doplnenie zápisnice z rokovania                       
8. zasadnutia (riadneho) MZ v Nitre, konaného dňa 11. 6. 2015, ukladá prednostovi MsÚ 
v Nitre 
1. doplniť zápisnicu o obsah vystúpení v diskusii k jednotlivým bodom rokovania, 
2. v každej zápisnici z rokovania MZ v Nite uvádzať obsah diskusných príspevkov 
k jednotlivým bodom rokovania. 
To, že kolegovia poslanci sa uchýlili k interpeláciám celkom chápem, pretože tu sedíme                 
na 10. zasadnutí MZ. Poslanci si tu niečo povedia a padne to ako kameň do studne, kruhy sa 
rozplynú, a tým to skončí. Dostali ste všetci kolegovia odpoveď Správa o činnosti Nitrianskej 
investičnej spoločnosti za obdobie od 1. 11. 2014 do 11. 6. 2015, ktorá sa začína tým, že mi ju 
posielajú na základe môjho vystúpenia na MZ dňa 11. 6.. Žiadal som o to o tri MZ predtým. 
Keď si prečítate odpoveď, mám dojem, že si zo mňa robia srandu a z celého poslaneckého 
zboru, pretože celá odpoveď spočíva: 1. strana je poverenie primátora, čo majú robiť, 2. 
strana ako sa zúčastnili na vyhodnotení  transparentnosti verejných firiem za rok 2015, ako sa 
zúčastnili školenia ohľadom VO a aplikácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ako 
vykonali niekoľko obhliadok voľných parciel v oboch Priemyselných parkoch a v areáli 
bývalej Kafilérie so záujmami o kúpu týchto pozemkov. Ešte ma informovali aj o tom, aj vás 
všetkých, že sa uskutočnili dve zasadnutia Dozornej rady a uskutočnili sa dve zasadnutia 
Valného zhromaždenia a ešte ma informovali o tom, že zbierali podnety občanov 
a postupovali ich ďalším organizáciám. Myslím si, že Mestské služby majú emailovú stránku, 
kde sa podnety zbierajú a na to nepotrebujú ďalšieho poštára. Konštatujem, že pripomienky 
poslancov sú v tomto prípade rozhodne ignorované. O tom, že som sa niekoľkokrát 
opakovane pýtal, čo dodala mestu Energetická agentúra, lebo mesto vynaložilo 39 560 €              
na Energetickú agentúru, chcel som vedieť, čo za to dostalo. Tak isto chcem vedieť, čo 
dostane za 50 tisíc, ktoré sme v tomto roku transferovali Energetickej agentúre dvomi 
uzneseniami a na štyrikrát rozloženými splátkami podľa zmlúv, ktoré sú zverejnené                         
na stránke mesta. Niekoľko mesiacov je táto moja požiadavka ignorovaná, takže musím 
súhlasiť s tým, že chvíľu sa tu vydrží poslanci sa „vykecajú“, a tým to končí. Viac sa tým asi 
nebudem zaoberať, ale pre všetkých si dovolím predložiť takýto obraz o tom, kto a ako 
nakladá s prostriedkami, ktoré sú mu zverené. SZSS kupuje 1 MWh silovej elektriny                   
za 46,90 €, Službyt 49,- €, Mesto Nitra za 70,- €. V dnešnej dobe, keď neexistuje taký 
šialenec medzi dodávateľmi el. energie, ktorý by bol schopný ponúknuť cenu nad 50 € 
neexistuje. Urobte si obraz sami, ako sa nakladá s verejnými prostriedkami.
Ešte mám poslednú otázku k tomu, čo tu odznelo o budúcich rámcových zmluvách. Dodnes 
som sa nedopátral na základe čieho rozhodnutia, akého pokynu uzatvorila Nitrianska 
investičná vlani v novembri rámcovú zmluvu na stavebné práce, ale pýtam sa  teraz, keďže 
15. 6. a 21. 6. uzatvorila Nitrianska investičná dve mandátne zmluvy, aby jej firma obstarala 
rámcovú zmluvu, jednu na komunikácie a jednu na stavby. Kto o tom rozhodol? Rozhodli 
o tom konatelia Nitrianskej investičnej alebo niekto iný? Na aké objemy budú uzatvárané tieto 
zmluvy a z čoho tieto objemy vychádzajú? Bol by som rád, keby som tentoraz odpoveď 
dostal.
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Nemky - máš mandát poslanca, ak nie si spokojný s činnosťou niektorého podniku, daj návrh 
na uznesenie, vymysli niečo. Môžeš kedykoľvek nahliadnuť do dokumentov, ktoré tam sú.

prednosta – čo sa týka zápisnice, rokovací poriadok presne obsahuje, čo má obsahovať 
zápisnica. Nie je tam uvedené, že by tam mal byť popis diskusného príspevku poslanca, ale 
nebránim sa tomu pre lepšiu archivovanosť týchto dokumentov, ale dnes nie je porušený 
rokovací poriadok a zápisnica je vyhotovovaná v súlade s rokovacím poriadkom, čl. 55, ods. 
2. Pokiaľ sa bavíme o MWh, bolo tu zavádzajúco povedané zopár údajov. MWh, ktorú 
nakupuje SZSS a Službyt v hodnote na úrovni 50 € a rozdiel, ktorý nakupuje Mesto za 70 € je 
v tom, že za 70 € my máme všetky revízie a v odpovedi, ktorú som Vám posielal to bolo 
uvedené a bavíme sa niekde na úrovni 60 tisíc za 3 roky, ktoré mesto ušetrí na revíziách                 
za všetky elektrospotrebiče na všetkých MŠ, na ktoré je táto zmluva v hodnote 70 € 
zazmluvnená. Okrem toho nám vykonávajú aj prehliadku plynových spotrebičov a navrhujú 
riešenia, akým spôsobom máme zlacniť výdavky. Na základe tohto sme vymenili rozvodné 
ističe na 12 MŠ, ktoré nám možno o 30 % znížia náklady na tieto škôlky. Bol by som potom 
rád, keby sme hovorili tú korektnú informáciu, že v tých 70 € je za 3 roky možno 60 tisícová 
úspora na revíziách, ktoré si musí napríklad Službyt objednať individuálne a zaplatiť. 
Čo sa týka možno požiadavky na Nitriansku investičnú alebo Energetickú agentúru, myslím, 
že je to v právomoci p. primátora, aby im zadal tú úlohu a takúto informatívnu správu 
o činnosti predkladali na MZ, alebo sa zúčastňovali rokovania MZ. Ale čo sa týka rámcových 
zmlúv, Nitrianska investičná na základe poverenia primátora mesta vykonáva VO na rámcové 
dodanie stavebných prác v tých hodnotách, ktoré má, to znamená pre 15 mil. bez DPH, čo sa 
týka pozemných stavieb a budov a čo sa týka kanalizácie myslím, že na takéto niečo má 
mandát jednak primátor jednak Nitrianska investičná, aby takýmto verejným obstarávateľom 
bola, pretože tu v postate nejde o riešenie konkrétnych zákaziek, ale vytvorenie rámcového 
objemu možných prác, ktoré si v zjednodušenom výberovom konaní obstaráva u konkrétnych 
rámcových partnerov. To znamená, že nám to celkovo zjednodušuje proces realizácie inv. 
akcií, ktoré sú možno na každom MZ schválené. To možno súvisí ako sa pýtal p. Hatala, že sa 
síce dva roky nerobí akcia Pri Dobrotke, ale pokiaľ bude rámcový objem 5 miliónov na cesty 
a kanalizácie zajednaný, budú sa môcť tieto akcie okamžite robiť do toho objemu. Myslím, že 
Mesto zvolilo taký systém, ktorý využívajú aj štátne orgány a ministerstvá, že si vytvárajú 
rámcové obstarania pre dodávky tovarov, služieb a prác, to znamená, že nejdeme absolútne 
nad rámec ničoho, pokiaľ by sme Nitriansku investičnú takýmto niečím poverili.

Dovičovič – k tej energii - nie sú zaujímavé revízie. Zaujímavé je to, čo revízie zistia, pretože 
to stojí mnohonásobne viac ako tie revízie.
2/ O rokovacom poriadku sa bavme, najskôr má dostať slovo poslanec, až potom ktokoľvek 
iný. Rokovací poriadok je trhaný na franforce, ale prečo 5, 15 miliónov? Prečo nie 4, 25, 50, 
200 miliónov? Kde sú tie peniaze sa pýtam? Veď nikdy na žiadnych 5 miliónov uzatvorená 
rámcová zmluva v roku 2014 nebola. To sa len tu na MZ prikladalo, veď Nitrianska 
investičná nemá ani halier a štátne inštitúcie, keď to uzatvárajú, tak to uzatvárajú na rozpočty, 
ktoré sú schválené, nie na fikcie, potom sa to prinesie poslancom, že už toto je, tak to
schváľte!

Nemky – Nitrianska investičná robí len tie akcie, ktoré schváli MZ.

Gut – vrátim sa k výtlkom. Prosím riaditeľa Mestských služieb, keby nám povedal, či už 
existuje harmonogram ďalšieho odstraňovania  výtlkov, ktoré sú nahlásené, resp. koľko máme 
prostriedkov a kam sa s nimi dostaneme a kedy môžeme čakať pracovníkov Mestských 
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služieb v Krškanoch, máme tam niečo nedokončené. Dostali sme bilančný zoznam, čo bolo 
k 30. 6. opravené a chcem vedieť, ako budeme pokračovať.

Ing. Záhorský – v Krškanoch robíme výtlky priebežne a plán sme odovzdali na stretnutí 
primátora s VMČ, čiže opravu výtlkov majú predsedovia MČ. 

Gut – my sme dostali výpis kedy sme čo opravili, ale nie je tu ani aktuálny stav. V minulosti 
sme mali harmonogram, kde sme začínali jednou MČ a pokračovali sme. Spravili sme l. kolo, 
druhé menšie čakajú na opravu. Zaujíma ma, či to v tomto roku stihneme alebo budeme čakať 
na ďalšiu zimu, lebo sa to zväčšuje ako jazdia autá, tak to ďalej rozbíjajú.

Vančo – p. Gut má pravdu, na stretnutí predsedov VMČ bolo povedané, že v krátkej dobe              
od Mestských služieb dostanú poslanci a predsedovia VMČ plán a ďalšie opravy výtlkov,
takisto ako dostanú predsedovia VMČ harmonogram toho, čo kde a kto zadal, čo sa týka 
vodorovného značenia. 
Nemky – kedy bude hotový plán opravy výtlkov? 

Ing. Záhorský – výtlky robíme podľa zoznamu, ktorý sme Vám odovzdali s tým, že majú 
prednosť havarijné. Máme vysúťažených 2 tis. m2 dodávateľským spôsobom. Ktorá časť nie 
je urobená, lebo výtlkov je veľa?

Nemky – treba povedať, že havarijné výtlky sa budú robiť tento rok.

Ing. Záhorský – vysúťažených máme 2 tis. m2 a pokračujeme podľa požiadaviek VMČ a                       
na požiadavky odpisuje p. Koprda. V tomto momente opravujeme havarijné stavy.

Gut – vyhľadám p. Koprdu, lebo nevieme čo je havarijné a čo počká.  

Tekeliová – moje dva návrhy, ktoré budú predostreté súvisia s informatizovaním mesta 
v rámci verejnosti, to znamená, l. návrh, aby sa zverejňovali zápisnice z rokovania VMČ 
okrem infotabúľ, ktoré máme po sídliskách v meste, aj na stránku  Mesta. Dalo by sa  
zabezpečiť, aby sme tam mali podľa rokovacieho poriadku VMČ zverejňovanú zápisnicu                
z VMČ, ktorá je aj tak zverejnená na infotabuliach?
2/ Dal by sa vyhotoviť zvukový záznam z rokovania MZ v Nitre? Vyhli by sme sa tomu, čo 
povedal p. Dovičovič, že niečo bolo zaznamenané, niečo nie. Vieme, že čo ide cez mikrofón, 
je aj tak nahrávané, čiže, či by sa tento zvukový záznam vedel zabezpečiť a zverejniť                  
na webovom sídle Mesta Nitry?  

Kolenčíková – chcem reagovať na p. Tekeliovú. Ak chceme zverejňovať zápisnice z VMČ, 
tak to musíme zapracovať do Rokovacieho poriadku VMČ, takže to musí prísť na rokovanie 
MZ.

Tekeliová – do ďalšieho MZ by som teda pripravila materiál. Ak to nie je v súlade 
s rokovacím poriadkom, ak sa o ňom ako o zámere nemôže hlasovať, tak ho sťahujem. 

Burda – dostal som ako viacerí list od HK Nitra, s. r. o.. Ja predpokladám a verím, že je to 
firma, ktorá má licenciu a ktorá môže hrať hokejovú ligu v tejto sezóne. Obrátili sa na mňa 
ako na predsedu fin. komisie so žiadosťou o zaobstaranie rolby. Od p. viceprimátora sme 
počuli odpoveď, že to my nie, že to Službyt. Obrátil som sa na p. riaditeľa, že oni nie, to iní. 
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Bolo by lepšie, keby vedenie mesta oficiálne reagovalo na tento list, že sú s. r. o., ako 
podnikateľský subjekt prevádzkujú hokejový klub, tak nech si zabezpečia aj tú rolbu, že 
Mesto na to nemá peniaze, Službyt nemá peniaze, budú si to musieť obstarať oni. Musíme sa 
dohodnúť kto odpovie, ale bola by slušnosť na ten list odpovedať.
Na p. Kolenčíkovú - keď sa zápisnice zverejňujú na infotabuli, je to verejný dokument, je to 
jedno aká je to forma, či je to na nástenke alebo to dáme na internet, za nás to robí p. Obertáš. 
Je aktívny aktivista, nemám s tým problém, pasuje sa do role  správcu Dielov, lebo ich 
zaraďuje do Klokočiny, zápisnicu odovzdám p. Obertášovi, on to dáva na internet, pokiaľ si 
nevytvoríme vlastnú webstránku VMČ č. 5. Kolega hovoril o firme Agrokomplex. Všade            
vo svete je zvykom, že keď idete do Nemecka, väčšinou sú to súkromné firmy, sú tam iné 
ceny, zabezpečujú si výstavbu parkovacích domov. Firma, š. p. už funguje 40 či 50 rokov 
a dodnes majú nevysporiadané súkromné pozemky. Dalo sa to vysporiadať a už dávno bolo 
ich povinnosťou vybudovať parkovacie domy a nespoliehať sa na Mesto. Polícia to nevyrieši, 
lebo keď príde 8 tisíc vozidiel, dochádza ku konfliktu. Ľudia sa sťažujú, že ich to obťažuje. 
Odporúčam Agrokomplexu, š. p., aby sa nad tým zamysleli a začali sa ako podnikateľský 
subjekt správať a aby vybudovali aspoň l – 2 parkovacie domy. Je to drahá investícia, ale oni 
nemajú problém získať úver, aby si vybudovali nejaký parkovací dom.

Kolenčíková – VMČ Zobor nezverejňuje zápisnice z toho dôvodu, že podľa rokovacieho 
poriadku, čl. 8, bod 7, za uloženie a nakladanie s uloženými zápisnicami a súvisiacimi 
materiálmi zodpovedá sekretár výboru. Poslanci MZ môžu do zápisníc kedykoľvek 
nahliadnuť. Iné osoby majú k ním prístup len so súhlasom predsedu VMČ alebo prednostu 
MsÚ, čiže zápisnice podľa rokovacieho poriadku by nemali byť zverejňované na tabuliach 
MČ a ako som sa dopočula od organizačného odboru, že chystajú zmenu rokovacieho 
poriadku a bolo by dobré, keby poslanci vedeli takéto dôležité informácie.

Tekeliová – čoho sa bude týkať zmena rokovacieho poriadku?  

Kolenčíková – keďže sa týka zverejňovanie zápisníc na webe alebo na tabuliach VMČ, tak sa 
to týka Rokovacieho poriadku VMČ, a keďže ho ide odbor pripravovať, bolo by dobré, keby 
poslanci dali nejaké návrhy alebo pripomienky k novému rokovaciemu poriadku.

Hlasovanie č. 95 (o návrhu p. Dovičoviča:  Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na doplnenie zápisnice z rokovania 8. zasadnutia (riadneho) MZ v Nitre, konaného dňa 11. 6. 
2015, ukladá prednostovi MsÚ v Nitre 
1. doplniť zápisnicu o obsah vystúpení v diskusii k jednotlivým bodom rokovania, 
2. v každej zápisnici z rokovania MZ v Nite uvádzať obsah diskusných príspevkov 
k jednotlivým bodom rokovania) - uzn. č. 330/2015-MZ

prezentácia -19 
za – 13
proti - 1
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 96 (o návrhu p. Tekeliovej – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo návrh              
na zverejňovanie zvukového záznamu z rokovania MZ v Nitre spolu so zápisnicou                             
na webovom sídle mesta Nitry podľa rokovacieho poriadku MZ v Nitre, schvaľuje návrh na 
zverejňovanie zvukového záznamu z rokovania MZ v Nitre spolu so zápisnicou na webovom 
sídle mesta Nitry podľa rokovacieho poriadku MZ v Nitre, 
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ukladá prednostovi MsÚ v Nitre zabezpečiť technickú realizáciu zhotovovania 
a zverejňovania zvukových záznamov. T: 20. 10. 2015)

prezentácia – 20
za – 10
proti - 2
zdržali sa - 7
Návrh nebol schválený.

71. Návrh na uznesenie

Mikulášik – mestské zastupiteľstvo prerokovalo celý program schválených jednotlivých 
bodov dnešného zasadnutia, ku každému bodu programu bolo prijaté samostatné uznesenia, 
tak isto aj uznesenia, ktoré vyplynuli z diskusie.

72. Záver

      Na záver p. Nemky, zástupca primátora skonštatoval, že program zasadnutia bol 
vyčerpaný a vyhlásil 10. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené.

Nitra,  30. 9. 2015   
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