
 1

Z á p i s n i c a 

z 21. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
Dátum a miesto konania:   Nitra, 18. 10. 2012 
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  pp. Tatiana Svobodová, Ivan Juhás 
 
 

PROGRAM 
 

1. Otvorenie 
 

2. Voľba pracovných komisií 
 

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

 
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly ZŠ Cabajská cesta, Nitra 
          mat. č. 666/2012 
 
5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na opodstatnenosť 

vynaložených nákladov súvisiacich s investičnou akciou „Chrenovský most“ 
          mat. č. 668/2012 
 
6. Správa o výsledku mimoriadnej kontroly postupu Mesta Nitry pri verejnom 

obstarávaní na predmet podprahovej zákazky na dodanie tovaru „Nákup 
interaktívnych tabúľ pre základné školy v Nitre“   mat. č. 667/2012 

 
7. Informatívna správa o stave projektu „Mestskej karty“  mat. č. 674/2012 

 
8. Návrh Dodatku č. 1 k Cenovému výmeru autobusovej dopravy Nitra č. 1/2012  

          mat. č. 670/2012 
 

9. Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013 
          mat. č. 650/2012 

10. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 
2012          mat. č. 675/2012 

 
11. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002 

o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra  mat. č. 654/2012 
 
12. Návrh na znovuzvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra 

na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu   mat. č. 649/2012 
 
13. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre                    

na I. polrok 2013        mat. č. 662/2012 
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14. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitry 
v znení dodatku č. 1 a 2      mat. č. 655/2012 

 
15. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 

o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1, 2 a 3  mat. č. 656/2012 
 

16. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 16/2008 
o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 
a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení dodatku č. 1 a 2    mat. č. 664/2012 

 
17. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 

verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľnosti Základná škola Nedbalova ul., stavba súp. č. 
839 na parc. č. 7261/198, pozemku „C“ KN parc. č. 7261/198, pozemku „C“ KN parc. 
č. 7261/199 a pozemku „C“ KN parc. č. 7261/120 k. ú. Nitra“ mat. č. 660/2012 

 
18. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 

verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností na Braneckého ul. č. 12 v Nitre, stavby súp. 
č. 1527 na parc. č. 7753/1, pozemku „C“ KN parc. č. 7753/1 a pozemku „C“ KN parc. 
č. 7753/2 k. ú. Nitra“       mat. č. 661/2012 

 
19. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (k. ú. Zobor, parcela registra „C“KN                

p. č. 11/2 a časť parcely č. 11/1, Morušová ul.)   mat. č. 653/2012 
 

20. Návrh na nakladanie s majetkom mesta – prenájom pozemku na Mestskej tržnici,                
na Štefánikovej tr. 50 v Nitre      mat. č. 658/2012 

 
21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (VESTAM 

COMPANY, s. r. o., Biela 9, 949 01 Nitra, IČO:35974940) mat. č. 652/2012 
 
22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (M. Šimoneková, 

prenájom pozemku v k. ú. Nitra)      mat. č. 676/2012 
 

23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemku parc. č. 874/13 kat. úz. Chrenová)    mat. č. 677/2012 

 
24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti 

pozemku parc. „C“KN č. 4794/6 kat. úz. Nitra na Potravinárskej ulici) 
          mat. č. 678/2012 

25. Návrh na odpustenie dlhu (Monika Vyoralová, Dolnočermánska 39, 949 01 Nitra) 
          mat. č. 659/2012 
 

26. Návrh na odkúpenie verejného osvetlenia do majetku Mesta Nitra v kat. území 
Párovské Háje (Združenie Lány, Hlboká 73, 949 01 Nitra, IČO: 42115345) 

          mat. č. 673/2012 
 
27. Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry 

(pozemok parc. „C“KN č. 1979 kat. úz. Nitra)   mat. č. 641/2012 
 
28. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 221/2012-MZ zo dňa 

6. 9. 2012 (Kompostáreň pre mesto Nitra)     mat. č. 671/2012 
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29. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 96/2012-MZ zo dňa   

5. 4. 2012, v znení uznesenia č. 132/2012-MZ zo dňa 24. 5. 2012 (Kellner – zámena 
a prenájom časti parcely kat. úz. Nitra na Potravinárskej ulici) mat. č. 663/2012 

 
30. Návrh na zmenu uznesenia č. 26/2007-MZ zo dňa 8. 2. 2012 v znení uznesenia                     

č. 53/2010-MZ zo dňa 18. 3. 2010 (menovanie členov komisie ROEP pre kat. územie 
Mlynárce, Dolné Krškany, Mikov Dvor, Zobor a Nitra)  mat. č. 669/2012 

 
31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2012-MZ zo dňa             

5. 4. 2012, v znení uznesenia č. 187/2012-MZ zo dňa 28. 6. 2012 (Matušincova ul.,             
k. ú. Veľké Janíkovce)      mat. č. 648/2012 

 
32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2012-MZ  zo dňa  

5. 4. 2012, v znení uznesenia č. 187/2012-MZ zo dňa 28. 6. 2012 (Matušincova ul.,               
k. ú. Veľké Janíkovce)      mat. č. 672/2012 

 
33. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2012-MZ zo dňa 

2. 2. 2012 (k. ú. Mlynárce, pozemok „C“KN parc. č. 559/4 – Roman Mikulášik) 
          mat. č. 680/2012 
 

34. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
parc. č. 2128/3, Štúrova ul.)       mat. č. 657/2012 

 
35. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Stapring,  

a. s., Piaristická 2, 949 24 Nitra, IČO: 31411401, k. ú. Nitra) mat. č. 683/2012 
 

36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(Rímskokatolícka cirkev, nehnuteľnosti v k. ú. Nitra, Zobor, Chrenová, V. Janíkovce) 

          mat. č. 684/2012 
 

37. Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(garáže na Wilsonovom nábreží 164 – 166)    mat. č. 685/2012 

 
38. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

parc. č. 5735/1, ul. J. Mrvu)      mat. č. 686/2012 
 

39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
križovatka Štúrova – Štefánikova ul.)    mat. č. 687/2012 

 
40. Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra (ZSE Distribúcia, 

a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518)   mat. č. 688/2012 
 

41. Interpelácie 
 

42. Diskusia 
 

43. Návrh na uznesenie 
 

44. Záver 
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1. Otvorenie 
 
      Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril zástupca primátora p. Štefan Štefek, ktorý 
privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny 22  
prítomných  poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 
Z rokovania sa ospravedlnili p. Svobodová a p. Juhás a od 10.00 h požiadali o uvoľnenie 
z rokovania pp. Hlavačka, Mikulášik a p. Greššo z dôvodu plnenia vážnych pracovných 
povinností.  
 

2. Voľba pracovných komisií 
 
predseda návrhovej komisie:   p. Milan Burda 
členovia  návrhovej komisie:   p. Marián Ivančík 
                                                 p. Juraj Gajdoš 

  p. Marta Rácová   
      p. František Refka 
 

Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie) 
prezentácia – 28 
za – 28 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Štefek – 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 p. Františka Hollého.  
 
Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 21. zasadnutie MZ v zmysle zák. 
č. 369/1990 bol p. František Hollý) 
prezentácia – 28 
za - 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Štefek – dovoľte mi z dnešného rokovania ospravedlniť p. primátora, ktorý je na pracovnej 
ceste v Bratislave, kde podpisuje na Úrade vlády Memorandum medzi vládou SR a ZMOS. 
Dodatočne Vám boli doručené do osobných priečinkov poslancov nasledovné materiály: 

- mat. č. 693/2012 „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012“,       
ktorý navrhujem zaradiť za bod 9, ako nový bod 10,  

- mat. č. 692/2012 „Návrh na udelenie súhlasu s podnájmom nehnuteľností – „Čistiarne 
odpadových vôd Nitra“ v k. ú. Dolné Krškany“, 

- mat. č. 681/2012 „Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(ZSE Distribúcia, a. s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a. s.)“ 

a 
- mat. č. 682/2012 „Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 

(prenájom plynárenského zariadenia v k. ú. Dolné Krškany)“, 
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ktoré navrhujem zaradiť za pôvodný bod 16, ako nové body 18, 19, 20.  
Upozorňujem, že všetky vyššie uvedené materiály, neboli prerokované v mestskej rade, preto 
na ich zaradenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského 
zastupiteľstva. 

Ďalšie materiály, ktoré neboli prerokované v mestskej rade, a preto aj na ich zaradenie je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov sú materiály uvedené          
v programe:  

- pod por. č. 33, mat. č. 680/2012 „Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Nitre č. 35/2012-MZ zo dňa 2. 2. 2012 (k. ú. Mlynárce, pozemok „C“KN parc. č. 559/4 
– Roman Mikulášik)“ 

a zámery pod por. číslami: 34 – 40: 

- mat. č. 657/2012 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra (k. ú. Nitra, parc. č. 2128/3, Štúrova ul.)“, 

- mat. č. 683/2012 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra (Stapring,  a. s., Piaristická 2, 949 24 Nitra, IČO: 31411401, k. ú. Nitra),  

- mat. č. 684/2012 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra (Rímskokatolícka cirkev, nehnuteľnosti v k. ú. Nitra, Zobor, Chrenová,                       
V. Janíkovce)“,  

- mat. č. 685/2012 „Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami                       
vo vlastníctve Mesta Nitra (garáže na Wilsonovom nábreží 164 – 166)“,   

- mat. č. 686/2012 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra (k. ú. Nitra, parc. č. 5735/1, ul. J. Mrvu)“,       

- mat. č. 687/2012 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra (k. ú. Nitra, križovatka Štúrova – Štefánikova ul.)“,     

- mat. č. 688/2012 „Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra 
(ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518)“,    

budú predmetom hlasovania o zaradení.  
Ďalej navrhujem vypustiť: 

- materiál pod pôvodným por. č. 24 „Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry (odpredaj časti pozemku parc. „C“KN č. 4794/6 kat. úz. Nitra                       
na Potravinárskej ulici)“, mat. č. 678/2012 a to z dôvodu, že žiadateľ požiadal o prenájom 
nehnuteľnosti a naďalej zotrváva na svojom stanovisku.  

Dnes ráno ste obdržali nové znenie materiálu uvedeného v programe pod pôvodným por. 
č. 29 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 96/2012-MZ zo dňa               
5. 4. 2012, v znení uznesenia č. 132/2012-MZ zo dňa 24. 5. 2012 (Kellner – zámena 
a prenájom časti parcely kat. úz. Nitra na Potravinárskej ulici), mat. č. 663/2012 z dôvodu 
dodatočne zaslanej žiadosti žiadateľa. Materiál Vám bol dnes ráno rozdaný pod č. materiálu 
663/2012-1. Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste si ho vymenili za materiál, ktorý Vám bol 
pôvodne rozdaný. 
 
Némová – p. Kellner vybudoval polyfunkčný objekt a k tomu aj vjazdy. Najskôr požiadal 
o prenájom, pôvodné uznesenie bol prenájom týchto vjazdov, následne požiadal o ich 
odkúpenie. Vypracovali sme odkúpenie pozemku pod vjazdami, tak to bolo aj v MR, a preto 
sme v pôvodnom uznesení dávali návrh na vypustenie nájmu. Keď sa p. Kellner dozvedel 
cenu odporúčanú mestskou radou, opätovne prehodnotil svoje stanovisko a v priebehu týždňa 
nám dal žiadosť, že trvá na pôvodnom uznesení, že to bude brať len do nájmu. Preto sme 
stiahli materiál, ktorý sa týkal odpredaja pozemku pod vjazdami, materiál pod por.č. 24 
a v mat. pod por. č. 29, kde sme dávali návrh na zmenu uznesenia, že vypúšťame schválený 
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prenájom. Prenájom upravujeme na základe geom. zamerania, kde je už presná výmera koľko 
m2 pod vjazdami zoberie do prenájmu.  
 
Štefek – budeme hlasovať o vyradení mat. č. 663/2012 a zaradení mat. č. 663/2012-1.  
 
Hlasovanie č. 3 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 693/2012 „Návrh na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012“ ako bod 10)  
prezentácia –  
za - 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.   
 
Hlasovanie č. 4  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 692/2012 „Návrh na udelenie súhlasu 
s podnájmom nehnuteľností – „Čistiarne odpadových vôd Nitra“ v k. ú. Dolné Krškany“) 
prezentácia – 28 
za – 8 
proti - 0 
zdržali sa - 18 
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie č. 5  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 681/2012 „Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ZSE Distribúcia, a. s. zastúpená na základe 
plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s.)“) 
prezentácia – 28 
za – 27 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 6  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 682/2012 „Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom plynárenského zariadenia v k. ú. 
Dolné Krškany)“ 
prezentácia – 27 
za – 25 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.   
 
Hlasovanie č. 7  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 680/2012 „Návrh na zrušenie 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2012-MZ zo dňa 2. 2. 2012 (k. ú. Mlynárce, 
pozemok „C“KN parc. č. 559/4 – Roman Mikulášik)“) 
prezentácia – 28 
za - 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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Hlasovanie č. 8  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. mat. č. 657/2012 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, parc. č. 2128/3, Štúrova 
ul.)“) 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 9   (o návrhu zaradiť do programu mat. č. mat. č. 683/2012 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Stapring,  a. s., Piaristická 2, 949 
24 Nitra, IČO: 31411401, k. ú. Nitra)“) 
prezentácia – 27 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 10  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 684/2012 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Rímskokatolícka cirkev, 
nehnuteľnosti v k. ú. Nitra, Zobor, Chrenová, V. Janíkovce)“) 
prezentácia – 24 
za – 4 
proti - 3 
zdržali sa - 16 
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie č. 11  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. mat. č. 685/2012 „Návrh                       
na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (garáže                  
na Wilsonovom nábreží 164 – 166)“) 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 12  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. mat. č. 686/2012 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, parc. č. 5735/1, ul.                 
J. Mrvu)“) 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 13  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. mat. č. 687/2012 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, križovatka Štúrova – 
Štefánikova ul.)“) 
prezentácia – 25 
za – 25 
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proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 14  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. mat. č. 688/2012 „Návrh na zámer 
nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra (ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO: 36361518)“ 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 15  (o návrhu vyradiť z programu mat. č. 663/2012 „Návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 96/2012-MZ zo dňa   5. 4. 2012, v znení uznesenia č. 
132/2012-MZ zo dňa 24. 5. 2012 (Kellner – zámena a prenájom časti parcely kat. úz. Nitra             
na Potravinárskej ulici)“)  
prezentácia – 27 
za - 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. l6 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 663/2012-1  „Návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 96/2012-MZ zo dňa 05. 04. 2012, v znení 
uznesenia č. 132/2012-MZ zo dňa 24. 05. 2012 (Kellner – zámena a prenájom časti parcely 
kat. úz. Nitra na Potravinárskej ulici)“) 
prezentácia – 28 
za – 27 
proti - 1 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 17  (o návrhu vyradiť z programu mat. č. 678/2012 „Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti pozemku parc. „C“KN č. 4794/6 
kat. úz. Nitra na Potravinárskej ulici)“ 
prezentácia – 27 
za – 27 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. l8 (o návrhu programu ako celku vrátane schválených zmien) 
prezentácia – 28 
za – 27 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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Štefek - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov p. Mareka 
Šestáka a p. Ivana Gavaloviča.  
Overovateľmi zápisnice z 20. zasadnutia MZ boli p. Miroslav Mikulášik a p. Ivan Gavalovič. 
Žiadam overovateľov, aby uviedli stanovisko k zápisnici.   
 
Mikulášik – zápisnicu z posledného riadneho zasadnutia MZ som preštudoval a na znak 
súhlasu som ju podpísal. 
 
Gavalovič – text zápisnice z 20. riadneho MZ konaného dňa 6. 9. 2012 je v súlade 
s priebehom zastupiteľstva. V čase podpisu neboli k tejto zápisnici vznesené žiadne 
pripomienky, čo som overil svojím podpisom. 
 
Štefek – keďže nie sú pripomienky k zápisnici, považujem týmto zápisnicu za schválenú. 
 

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

 
Trojanovičová – uznesenie je trvalého charakteru a v oboch bodoch sa plní a zostáva 
v platnosti. 
 
Hlasovanie č. 19 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  
uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo  dňa  14. 12. 1995, 
konštatuje, že uznesenie č. 181/95-MZ  v bodoch a), b) sa plní a zostáva v platnosti) 
- uzn. č. 251/2012-MZ 
 
prezentácia - 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly ZŠ Cabajská cesta, Nitra 
          mat. č. 666/2012 

Halmo – uvedená kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom o fin. kontrole, zákonom 
o obecnom zriadení a v súlade s plánom kontrolnej činnosti. Pri kontrole boli zistené 
nedostatky v oblasti účtovníctva a zákona o fin. kontrole. V účtovníctve išlo o také 
nedostatky, že chýbal chronologický zápis dokladov, neboli čitateľné doklady, bol porušený 
zákon o účtovníctve, v niektorých prípadoch nebola vykonaná predbežná fin. kontrola. 
Riaditeľka prijala opatrenie na nápravu.  
Mestská rada prerokovala správu a vzala uvedenú správu ako aj prijaté opatrenia na vedomie.  
 
Gavalovič – neplnenie prac. povinností vyplývajúcich z náplne práce je závažné 
konštatovanie. Aké konkrétne opatrenia prijala riaditeľka proti takémuto veľmi závažnému 
konštatovaniu? 
 
Mgr. Rapavá (riaditeľka školy) – keďže išlo o opatrenia, ktoré sa týkali vedúcej šk. jedálne, 
prijali sme opatrenia viesť výdavkové pokladničné doklady chronologicky podľa dátumu 
zakúpeného tovaru, tovar v škol. jedálni objednávať len písomne formou objednávky,  
zabezpečiť vykonávanie predbežnej fin. kontroly u všetkých dokladov, na objednávkach 
vyznačiť odhadovanú cenu tovaru a vytvoriť súlad medzi predbežnou fin. kontrolou 
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vykonávanou na objednávkach a vykonávanou na faktúrach. Keďže išlo o novú 
zamestnankyňu, dostala prvé ústne napomenutie za neplnenie prac. povinností. Vedúca šk. 
jedálne nie je zároveň účtovníčka, ale je zodpovedná za predbežnú fin. kontrolu.  
 
Hlasovanie č. 20  (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly ZŠ Cabajská cesta, Nitra, 
berie na vedomie správu a opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, 
ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu  plnenia opatrení k 31. 1. 2013)  
– uzn. č. 252/2012-MZ 
 
prezentácia - 27 
za – 27 
proti - 01 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na opodstatnenosť 
vynaložených nákladov súvisiacich s investičnou akciou „Chrenovský most“ 

          mat. č. 668/2012 
Halmo – uvedená kontrola bola vykonaná v zmysle príslušných právnych predpisov v súlade 
s plánom kontrolnej činnosti. Pri tejto kontrole neboli zistené nedostatky.  
Mestská rada prerokovala správu a zobrala ju na vedomie.  
  
Weber – prosím prednostu, aby nás v bode Diskusia informoval, aká bola projektová 
dokumentácia, na aký most, aký typ materiálu, aké boli tech. parametre zadávania verejnej 
zákazky.  
 
Kretter –  myslel som, že keď dáme 1,9 mil. €, že most bude osvetlený každý deň a bude 
dominantou na Chrenovej. V budúcnosti ak sa budú kupovať takéto zariadenia, treba dbať               
na to, aby bol aj efekt, lebo obyvatelia boli sklamaní.  
 
Hlasovanie č.21 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na opodstatnenosť vynaložených nákladov 
súvisiacich s investičnou akciou „Chrenovský most“, 
berie na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej                       
na opodstatnenosť vynaložených nákladov súvisiacich s investičnou akciou „Chrenovský 
most“) - uzn. č. 253/2012-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

6. Správa o výsledku mimoriadnej kontroly postupu Mesta Nitry pri verejnom 
obstarávaní na predmet podprahovej zákazky na dodanie tovaru „Nákup 
interaktívnych tabúľ pre základné školy v Nitre“  mat. č. 667/2012 

 
Halmo – uvedenú kontrolu sme vykonali na základe podnetu Úradu pre verejné obstarávanie 
v Bratislave. Ide o mimoriadnu kontrolu, pri ktorej neboli zistené nedostatky.  
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Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na riadnom zasadnutí mestskej rady.  
 
Rácová – keď sme pred rokom schválili túto dotáciu pri schvaľovaní rozpočtu, myslím, že 
cesta, ktorou sme sa vybrali nebola najideálnejšia, lebo keby sme boli fin. prostriedky priamo 
rozdelili a účelovo viazali na nákup tabúľ každej škole, každá by si vybrala a kúpila akú 
potrebuje. Mňa by zaujímalo, či l/ sú tabule už kúpené, namontované, či sú učitelia zaškolení 
a či sa už využívajú. 2/ Poučenie, ktoré by sme si z toho mali zobrať je, že jediným kritériom 
bola najnižšia cena, čo nemyslím, že je správny prístup. Nie to najlacnejšie musí byť aj 
najlepšie, domnievam sa, že sme tam mali dať minimálne 3 - 4 podmienky. Okrem primeranej 
ceny by som dala aj typ tabule, prípadne referencie firmy, koľko takýchto výrobkov na trh 
predala, koľko ich uviedla do škôl alebo do firiem, skúsenosti firmy, že s týmto tovarom vie 
narábať, že má na to personál, ktorý to ovláda. Sú už kúpené tabule, alebo sa to bude robiť až 
po vyhodnotení sťažnosti? 
 
prednosta – pokiaľ ide o verejné obstarávanie na interaktívne tabule, je to konkurenčný boj a 
sťažnosť podala jedna z neúspešných firiem, ktorá chcela byť úspešná a využila všetky 
zákonné možnosti, aby sa k takému výsledku dopracovala. Pokiaľ ide o zadanie VO, zadanie 
neobsahovalo len kritérium cenu, ale aj tech. zadanie, jednak referencie firiem, ktoré s tým 
robili. Z dôvodu týchto prieťahov bola súťaž neúspešná, bola zrušená a bude vyhlásená nová 
VOS na interaktívne tabule, lebo zákon v takomto množstve neumožňuje iný postup len 
postupom VO. Zákon o VO nepozná iné kritérium ako cenu. Vyjednávacia cena pre nákup 
väčšieho množstva je iná ako jednotkový nákup jednej tabule.   
 
Štefek – navrhol som v rozpočte nákup interaktívnych tabúľ pre ZŠ, CVČ a ZUŠ v sume               
50 tis. €. Súťažné podmienky boli nastavané  tak ako v predchádzajúcej súťaži, každá škola 
dostala po jednej tabuli. Dnes sa súťažiaci odvolávajú, to nás posunie z marca až do októbra 
2012, keď ideme znovu súťažiť. Nepôjde paušálne l tabuľa na každú školu, škola so 700 
žiakmi nemôže dostať l tabuľu ako škola, kde je 150 žiakov. Trvám na tom, aby takúto tabuľu 
mala aj ZUŠ, aj CVČ Domino. Ideme znovu podľa tých istých podmienok ako                       
v predchádzajúcej súťaži. Víťazná firma z Nitry deklarovala referencie, že je schopná dodať 
tabule, a keď vyhrala a mali podpísať zmluvu o dodaní tabúľ, tak povedali, že to nevedia 
dodať za tú cenu a v tom vydaní.  
 
Hlasovanie č. 22 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku mimoriadnej kontroly postupu Mesta Nitry pri verejnom obstarávaní na predmet 
podprahovej zákazky na dodanie tovaru „Nákup interaktívnych tabúľ pre základné školy 
v Nitre“,    
berie na vedomie Správu o výsledku mimoriadnej kontroly postupu Mesta Nitry pri verejnom 
obstarávaní na predmet podprahovej zákazky na dodanie tovaru „Nákup interaktívnych tabúľ 
pre základné školy v Nitre“) - uzn. č. 254/2012-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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7. Informatívna správa o stave projektu „Mestskej karty“ mat. č. 674/2012 
 
Kršiak – správa bola spracovaná z dôvodu informovania poslaneckého zboru v akom stave sa 
projekt a jeho realizácia mestskej karty nachádza. MZ v roku 2011 sa zaoberalo návrhom 
neinvestičného zámeru mesta, a to projektom mestskej karty, ktorú s vedením mesta 
odkomunikoval a ponúkol realizátor tohto projektu spol. ID karta, s. r. o.. Bolo schválené 
uznesenie, ktorým sa tento neinvestičný zámer schválil, stanovili sa nosné podmienky 
realizácie tohto projektu. Pokiaľ ide o ďalšiu komunikáciu, ktorú vo vzťahu či už                       
k propagácii, marketingu, či k uzatvoreniu zmluvy viedli, sú pomenované v genéze vzťahu 
spoločnosti a mesta. Komunikácia bola bohatá, počas nej vznikli problémy, ktoré sme sa 
snažili spoločne riešiť, niektoré vyplynuli z tech. dôvodov, tzn. určitej kontability systému  
a dopravy v meste, a jednak aj oznámeniami z hľadiska konkurenčného boja v rámci tohto 
projektu. Na základe uvedeného bola správa predložená v troch alternatívach:  
1. alternatíva – pokračovať v zmysle schváleného uznesenia,  
2. alternatíva bola  preklopiť realizáciu tohto projektu na spol. NESS, ktorá bola v prvom 
štádiu jej nositeľom v čase, keď sa riešil projekt OPIS a následne sa spol. dostala na úroveň 
mesta z dôvodu komunikácie s ID kartou.  
3. alternatíva bola v zmysle odporúčaní ponechať ešte vôľu, zrušiť toto uznesenie a osloviť 
možných realizátorov tohto projektu, predloženie a posúdenie návrhov na jeho realizáciu                      
so základnou myšlienkou, ktorá tomu patrí, a to je, že mesto Nitra ako hl. garant tohto 
projektu vo vzťahu k obyvateľom, ktorí budú držiteľom karty, a ktorí budú požadovať určité 
výhody z držby karty voči mestu, nemôže byť v žiadnom projekte závislé od určitého 
komerčného subjektu a bez toho, aby mesto malo určité záruky či už vo vzťahu k tech. 
zázemiu, vo vzťahu k autorským vlastníckym právam.  
Mestská rada odporučila postupovať tou cestou, že sa ešte raz prehodnotia možné návrhy 
projektu mestskej karty a následne sa vyberie  partner, ktorý s Mestom tento projekt 
zrealizuje, ale nevylučuje to skutočnosť, že to bude aj tá firma, v prospech ktorej bolo 
pôvodné uznesenie schválené.  
Návrh mestskej rady je len v jednej alternatíve, predmetom je schváliť všetky 3 body – zobrať 
na vedomie, zrušiť pôvodne schválené uznesenie a postupovať v zmysle preverenia nových 
súťaží, návrhov. Uznesenie sa schvaľuje an blok ako celok.  
 
Hlasovanie č. 23 (o návrhu umožniť vystúpenie p. Milanovi Kratochvílovi, majiteľovi a gen. 
riaditeľovi  ID karty, s. r. o.) 
prezentácia – 25 
za - 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
p. Milan Kratochvíl – som majiteľom a gen. riaditeľom spoločnosti, ktorú ste vybrali                   
na realizáciu tohto neinvestičného projektu vo vašom meste. Cieľom môjho vystúpenia je 
doplniť vám materiál v 5. bodoch, aby ste si rozšírili základné informácie. 
1/ naša spoločnosť vaše rozhodnutie zo 4. augusta 2011 zobrala veľmi vážne a zodpovedne 
a celých 14 mesiacov na tom veľmi intenzívne pracovala po stránke vývojovej aj realizačnej. 
Dôverovali sme vášmu rozhodnutiu, vy ste nič neinvestovali, ale my rok práce. Kto nám tento 
rok práce, materiál a vývoj uhradí?  
2/ zodpovedne a preukazne prehlasujeme, že autorské práva uvádzané v projekte a pri 
realizácii patria do výlučného vlastníctva našej spoločnosti. Akékoľvek iné údaje sú 
protiprávne a jedná sa výlučne o nekalé súťažné konkurenčné praktiky neserióznych firiem. 
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Vieme to vecne preukázať a právnicky aj vecne doložiť. Preto sa domnievame, že 
bezvýhradne spĺňame požiadavky mesta a projekt nie je zaťažený žiadnymi cudzími právami.  
3/ kompatibilita v MHD a Veolia je čisto organizačné nedorozumenie, či sa bude výdaj karty 
organizovať tu v meste alebo u nich, v stánkoch, atď., nie je to tech. záležitosť.  
4/ spoločnosť ID karta je pripravená podľa požiadaviek Mesta kompletné know how a tech. 
zázemie previesť do jeho majetku a správy tak, aby služby voči občanom neboli zaťažené 
cudzími právami, aby ste mali garanciu, že to nie je zaťažené žiadnym komerčným subjektom 
vrátane našej spoločnosti. Týmto plne podporujeme záverečné doporučenie p. prednostu 
uvedené v materiáli. 
5/ vo vyššie uvedených dôvodoch spol. ID karta je schopná a pripravená projekt spustiť 
kedykoľvek podľa požiadaviek Mesta Nitra. Preto si dovolím navrhnúť: l/ aby ste neschválili 
navrhnuté uznesenie, aby ste prijali uznesenie doporučené prednostom zostaviť realizačný 
nový právny subjekt, ktorý naplní požiadavky, ktorý je schválený dodávateľom tech. riešenia 
a majetkovou a právnou účasťou mesta. Tým sa zabezpečí bezpečná a perspektívna realizácia 
podľa vašich požiadaviek.    
Spoločnosti ID karta nie sú známe skutočnosti, ktoré by bránili spusteniu projektu a ktorá by 
nespĺňala požiadavky mesta. Spoločnosť ID verejne prehlasuje, že plne podporuje a  je 
pripravená splniť doporučenie prednostu vo veci založenia subjektu s majoritnou účasťou 
mesta. 
 
Kršiak – snažili sme sa riešiť spoločne veci a prísť k tomu, aby projekt mestskej karty došiel 
do reality a začal byť realizovaný. Táto správa len zdokumentovala, že boli určité zakopnutia, 
ktoré možno spol. ID karta neovplyvnila z hľadiska konkurenčného boja, ale boli v tom čase 
vecné a pravdivé a museli sme ich riešiť, tzn. objavili sa firmy, ktoré spochybnili autorské 
práva k určitým častiam projektu. Boli podnety zo strany peňažných ústavov, zo strany vašej 
spoločnosti došlo aj k možnosti preklopnutia na spol. NESS, tzn. my sme ju nekontaktovali, 
ani nezačali sme rokovať bez toho, že by sme nemali podnet od vás, tzn., že rozhodnutie 
mesta, ktoré je deklarované v tomto materiáli spočíva v tom, aby z hľadiska opatrnosti bola 
celá realizácia tohto projektu ešte raz preskúmaná, lebo jediným subjektom, ktorý bude 
vystupovať voči obyvateľom a bude musieť znášať všetky pozitíva a negatíva tohto projektu 
bude Mesto bez ohľadu na to, aký subjekt bude realizátorom, či to bude mestský, či to bude 
komerčný. Stojím si za tým návrhom, že je ešte čas na to, aby mesto zvážilo, ako bude 
postupovať ďalej v tomto projekte, na akom základe a s kým.  
 
Hlasovanie č. 24 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu o stave projektu „Mestskej karty“ 
1.  berie na vedomie Informatívnu správu o stave projektu „Mestskej karty“ 
2.  zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 226/2011-MZ zo dňa 04. 08. 2011 
3. schvaľuje postup mesta formou posúdenia, resp. súťaže návrhov realizácie projektu 
„Mestskej karty“ a po zhodnotení návrhov predložiť takýto na schválenie MZ najneskôr                
do 31. 03. 2013 
ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť ďalší postup v zmysle schvaľovacej časti tohto 
uznesenia) - uzn. č. 255/2012-MZ) 
 
prezentácia - 27 
za – 25 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.  
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8. Návrh Dodatku č. 1 k Cenovému výmeru autobusovej dopravy Nitra č. 1/2012  
          mat. č. 670/2012 
prednosta – materiál je predložený z dôvodu reagovania na určité zmeny, ktoré vyvstali 
z prijatého cenového výmeru. Cenový výmer bol na úrovni mestskej rady pre MHD prijatý 
s účinnosťou od 1. 4. 2012, v časti 5 obsahoval aj možnosti bezplatnosti alebo zľavového 
systému pre cestujúcich. Pokiaľ ide o zľavy alebo evidenčné cestovné vo výške 1 € za polrok 
vzťahovalo sa na určité skupiny cestujúcich, v prvom rade to boli občania, ktorí mali vek nad 
70 rokov, cudzinci nad 70 rokov a držitelia ZŤP. Súčasne takéto zľavnené cestovné bolo aj 
pre držiteľov Janského plakety alebo Kňazovického medaily. Týchto evidenčných kariet bolo 
od 1. 4. cca 4 tisíc, čo je veľké množstvo zľavnených cestujúcich v MHD. Pokiaľ vieme, 
účelom zvýhodnenia týchto cestujúcich bolo, že sú to obyvatelia mesta Nitry, ktorí podporujú 
kredit mesta a zdravotníctva, a preto na základe toho, aby sme nezabezpečovali takéto 
zľavnené cestovné pre všetkých, viaže sa táto zľava len na pobyt v meste.  
 
Paliatka – mestská rada dňa 2. 10. 2012 na svojom 32. zasadnutí prerokovala návrh Dodatku 
č. 1 k Cenovému výmeru autobusovej dopravy Nitra č. 1/2012 a odporúča MZ schváliť 
dodatok č. 1 k Cenovému výmeru podľa predloženého návrhu vrátane zmeny – 
v predloženom návrhu v bode l. sa na konci textu vypúšťa  znenie „...alebo obci v obvode 
MHD“. 
 
Štefek – osvojujem si návrh mestskej rady.  
  
Vančo – bol použitý termín invalidný cestujúci alebo dôchodcovia a mali by sme to zmeniť 
v ostatných materiáloch na „ľudia  so zdravotným postihnutím“.  
 
Hlasovanie č. 25 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 1 k Cenovému výmeru autobusovej dopravy Nitra č. 1/2012,  
schvaľuje Dodatok č. 1 k Cenovému výmeru autobusovej dopravy Nitra č. 1/2012 
s účinnosťou od 01. 11. 2012) – uzn. č. 256/2012-MZ 
 
prezentácia - 26 
za - 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

9. Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013 
          mat. č. 650/2012 
Kršiak – návrh východiskových ukazovateľov na návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle 
procesného hľadiska podľa pravidiel zostavovania rozpočtu na vždy príslušný kalendárny rok. 
V príjmovej časti rozpočtu je návrh nevyhnutných požiadaviek, ktoré vyplývajú pre jednotlivé 
útvary alebo organizácie z hľadiska legislatívy, VZN, zmlúv alebo uznesení, ktoré boli prijaté 
na úrovni MZ a súčasne obsahujú aj návrh limitov pre organizačné zložky mesta a návrh 
limitov, dotácie a  transferov pre organizácie v  zriaďovateľskej alebo zakladateľskej 
pôsobnosti mesta. Z hľadiska spracovania je materiál východiskom, keďže nie všetky 
podklady, ktoré pre zostavovanie rozpočtu na jeho schvaľovanie v decembri sú už dnes 
známe, z hľadiska najmä legislatívy, ktoré dáva ďalšie regulatívy pre zostavovanie rozpočtov 
samosprávy. Základnými východiskami rozpočtu je určitým konzervatívnym spôsobom 
nastaviť možné výdavky vo vzťahu k možným príjmom. Jedným z východiskových 
ukazovateľov je zníženie príjmu z podielových daní, ktoré plynú zo štátu, nakoľko je 
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predpoklad znižovania daní z dôvodu ukončeného sčítania obyvateľstva, kde je predpoklad             
1 mil. prepadu oproti min. roku. Základným východiskom je nerozpočtovať príjmy z predaja 
mestského majetku ako bolo riešené prognózou v min. rokoch a tieto príjmy zaraďovať                 
do rozpočtu, tzn. formou rozpočtových opatrení po ich konkrétnej realizácii aj s viazaním                  
na výdavky, ktoré sa budú používať na iné akcie a zámery mesta. Rezervy, ktoré nevie mesto 
zadefinovať sú vratky z projektov, v ktorých je mesto účastné, či je to ZŠ Benkova, 
Zariadenie pre seniorov Zobor, výsledok hospodárenia za rok 2012, ktoré sa budú možno 
pohybovať na úrovni 1,5 mil. €, tiež nevyčerpaný úver 2 mil. € na energetické zhodnotenie 
budov a na rozpočet bude mať dopad aj konsolidácia príjmových položiek z organizácií, resp. 
transformácií organizácií, pokiaľ k takémuto dôjde.  
 
Štefek – mestská rada odporučila MZ schváliť návrh východiskových ukazovateľov                       
do návrhu rozpočtu na rok 2013. 
 
Kretter – na našom klube sa tento materiál a čísla brali ako záväzné. Mali by sme 
v budúcnosti napísať nevyhnutné a nutné výdavky. Nevyhnutné sú napr. soc. odvody z miezd, 
mzdy, príspevok na poisťovňu, ale nutné sú tam, kde sú prevádzkové náklady. Materiál je len 
akési východisko a do tohto materiálu sme povinní zapracovávať nielen požiadavky 
mestských častí, ale aj požiadavky mesta v súlade s volebným programom. Prosím dať do 
zápisu, že netajím, že  určite budem vyvíjať úsilie, aby sme sa vrátili k pôvodnému spôsobu 
financovania, aby mali VMČ k dispozícii financie tak ako mali v minulom období, lebo 
súčasný systém sa v praxi neosvedčil. Materiál je určité východisko, treba ho tak brať 
a aktívne na ňom pracovať. 
 
Šmehilová -  ak sa pozeráte na návrh limitu pre odbor soc. služieb, suma obsahuje položku, 
ktorá bola schválená v rámci komisie, a to nevyhnutné výdavky a zvyšok peňazí je št. transfer 
na soc. služby, ktorá prejde na soc. služby, takže náš limit nezohľadňuje ďalšie zmluvné alebo 
legislatívne povinnosti, ktoré máme. Prosím dať do zápisu - z dôvodu, že v min. roku pri 
schvaľovaní rozpočtu mesta Nitry aj s viceprimátorom p. Vančom sme sa dožadovali 
o navýšenie tohto limitu, a vtedy nám bolo povedané, keďže sme predtým schvaľovali limit 
ako orientačne, že veď tie limity ste si schválili, tak ako ich chcete navyšovať? A dostala som 
informáciu, že keď sa navýši odboru soc. služieb, tak komu priamo na MZ sa odoberie? 
Veľmi rada by som prediskutovala ešte raz návrh limitov hlavne pre odbor soc. služieb s                
p. Danišom,  prednostom a vedúcou odb. soc. služieb.  
 
Vančo – na včerajšej komisii sme sa rozhodli, že ideme dávať dotácie do kultúry a do športu, 
ale nemajme problém dotovať aj neziskové organizácie a organizácie, ktoré sa zaoberajú soc. 
sférou. Dávam návrh: MZ ukladá prednostovi mestského úradu zapracovať do návrhu 
rozpočtu r. 2013 pripomienky vznesené a vyplývajúce z prerokovania „Návrhu 
východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013“. 
 
Rácová – som za to, aby Fórum mladých malo vytvorené podmienky a nikto nespochybňuje 
jeho opodstatnenosť. Snažím sa vytvárať tlak len na to, aby jeho činnosť príliš ekonomicky 
nezaťažovala mesto. Odbor kultúry má rozpočet 88 087 € a z toho je Fórum mladých 77 070 
€. Myslím, že medzi nutnými výdavkami mal byť riadok na zabezpečenie podujatí na okrúhle 
výročie príchodu Cyrila a Metoda.  
 
Štefek – objektívna cena za odvoz komunálneho odpadu je 33 - 35 € na obyvateľa. 
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prednosta – chcem upozorniť na fakt, že návrh rozpočtu je pripravený odlišne ako 
v predchádzajúcom roku. V príjmoch je rozpočet na úrovni r. 2012 a bol schvaľovaný                   
vo výške 52 mil. €, celkove je čerpanie 59 - 60 mil., v rozpočte na r. 2013 je na úrovni 42 mil. 
€, nezaraďujeme žiadne predpokladané príjmy z predaja, možné vratky, podielové dane 
možno na úrovni 7 - 10 mil. bude v priebehu roka zaradených do rozpočtu, to je základný 
fakt, ktorý odlišuje návrh rozpočtu od predchádzajúcich rokov. Pokiaľ ide o limity, ktoré boli 
stanovené, kopírovali všetky zákonné zmluvné požiadavky, všetky schválené uznesenia, 
pokiaľ hovoríme o zákonných podmienkach, ktoré musí mesto v oblasti soc. politiky 
zabezpečiť a vyplývajú mu zo zákona a smerníc, každý správca rozpočtových kapitol musel 
s nimi počítať. Predpokladám, že všetky vznesené veci, ktoré boli, sa aj v oblasti soc. služieb 
objavili. Nemyslím, že by mesto nemalo dobrú soc. politiku, že by nefinancovalo dostatočne 
podľa potreby a možnosti všetky soc. aktivity a subjekty, ktoré na úrovni mesta pôsobia. 
Pokiaľ ide o limity, ktoré sú v rozpore možno s predchádzajúcim obdobím ako je vnútorná 
správa, bolo rozhodnutie na úrovni mesta, kde sa navyšujú prostriedky na rekonštrukciu, 
celkovú rekonštrukciu klientskeho centra a rekonštrukciu priestoru pred veľkou zasadačkou 
na úrovni 350 - 400 tis. €. Ak sa tieto prostriedky nepoužijú, je to na rozhodnutí MZ. Ak 
hovoríme o limite na OKČ, hovoríme o zvýšení, lebo sú neustále dotované MHD, nakladanie 
s odpadom, prevádzkovanie kompostárne, čo si vyžaduje neustále náklady, musia byť 
premietnuté do rozpočtu. Pokiaľ ide o Fórum mladých, bolo polohované do takej oblasti, aby 
bolo čo najprístupnejšie populácii, ktorej účelovo slúži – deti, žiaci, študenti SŠ, ktorí sa 
presídlujú pešo, tzn. umiestnenie bolo z tohto pohľadu takto nastavené, a pokiaľ sa v takejto 
lokalite nájde mestský majetok, určite sa to spraví. Z predpokladaných výdavkov cca 9 tis. € 
bolo vrátané ako nevyčerpané. Aby boli všetky tieto požiadavky  zapracované do návrhu 
rozpočtu treba si uvedomiť, že návrh príjmovej položky je inak robený ako v roku 2012, tzn. 
že hovoríme o hotových 4 mil.,  ktoré zaradíme v roku 2013 a treba uvažovať o tom, že                   
na úrovni 5 - 10 mil. bude postupne zaraďovaných ďalej.   
  
Hlasovanie č 26 (o návrhu p. Vanča: MZ ukladá prednostovi mestského úradu zapracovať do 
návrhu rozpočtu r. 2013 pripomienky vznesené a vyplývajúce z prerokovania „Návrhu 
východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013“) 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie 27 (o návrhu na uzn. vrátane doplňujúceho návrhu: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
prerokovalo Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013 
schvaľuje Východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2013 podľa predloženého 
návrhu, 
ukladá prednostovi mestského úradu zapracovať do návrhu rozpočtu r. 2013 pripomienky 
vznesené a vyplývajúce z prerokovania „Návrhu východiskových ukazovateľov do návrhu 
rozpočtu na rok 2013“) - uzn. č. 257/2012-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
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10. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 
         mat. č. 693/2012  
Daniš – tieto opatrenia vyžadujú zdroje 239  tis. €, ktoré sme vybrali z príjmov predaja 
pozemkov, kde bola na základe zmluvy o urovnaní zaplatená z Granvie, ktorá vykrýva tieto 
položky. Výdavky, ktoré je potrebné z tohto vykryť sa týkajú:  
- vnútornej správy vo výške 25 tis. € na údržbu budov, objektov alebo ich častí. Je to 

údržba zadnej časti fasády budovy MsÚ,  
- v odbore inv. výstavby a rozvoja znižujeme vlastné zdroje na rekonštrukciu polikliniky, 

zároveň vkladáme zdroje na PD hotela Tenis, na realizáciu nových stavieb na kanalizáciu 
Vikárska, zároveň oprava autobusových výbočísk na Štúrovej ulici, miestna komunikácia 
Štúrova od križovatky po Cintorínsku zvýšená plocha asfaltobetónom 23 tis. €, špec. 
služby navyšujeme o 10 tis., jedná sa o GP a posudky na zaraďovanie stavieb, ktoré boli 
dokončené a potrebujeme ich dostať z nedokončenej výstavby do majetku mesta. Zároveň 
sa znižuje pol. Rekonštrukcia nocľahárne pri útulku o l6 tis. € a túto položku navyšujeme 
na rekonštrukciu detskej nemocnice, ide o peniaze zo štátu, ktoré je nevyhnutné do konca 
roka vynaložiť výhradne na investície zo zariadení soc. služieb a týmto to splníme. 
V ďalšej položke sa opravujú vnútroblokové kanalizácie zo Spojovacej na Mostnú. 

- V odbore kultúry - vo Fórume  mladých sa mení položka zo zmlúv na položku, ktorá sa 
týka dohody o vykonaní práce.  

- V odbore majetku sa navyšuje transfer SŠaRZ o 85 tis. €, jedná sa o 20 % energií, ktoré 
boli presunuté z rozpočtu mesta na platenie cez túto organizáciu, pričom začiatkom roka 
bola presunutá iba suma 80 %.  

- V odbore soc. služieb  tam, kde boli prebytky a chýbali položky, sa výrazne navyšuje 
samostatná položka o 14 tis. € „príspevok pri narodení dieťaťa“, ktorá bola už v tomto 
čase vyčerpaná a do konca roka sa očakáva jej čerpanie a v Zariadení pre seniorov Zobor 
sa znižuje pol. o 74 626 €. Toto zariadenie je schopné za rok 2012 fungovať aj bez 
transferu mesta a táto položka sa nahradila transferom zo štátu.  

- V odbore komunálnych činností sa dopĺňajú položky, ktoré sa týkajú VO,  držiakov bez 
nároku na ďalšie veci. Najväčšia položka v tomto odbore je transfer prísp. org. MS                    
vo výške 205 tis. € a týka sa dofinancovania stočného, mesto platí za zrážkovú vodu, 
nakoľko sa v priebehu roka zvýšil výber zo ZVAKu o 136 tis. € na sumu 511 tis. €, ktoré 
je potrebné vykryť z rozpočtu mesta, a zároveň od septembra začína prevádzka 
kompostárne, kde pomerne úspornou kalkuláciou bola vyčíslená prevádzka za tieto                 
4 mesiace vo výške 69 tis. €.  

- V odbore školstva, mládeže a športu v zmysle uznesenia MZ sa navýšila dotácia pre HK 
vo výške 67 tis. € na reštrukturalizáciu, a zároveň sa v rámci škôl upravujú položky 
z originálnych kompetencií a zo súkromných škôl a upravujú sa z položky na riešenie 
situácie na konkrétnych ZŠ, čiže originálne kompetencie prechádzajú na ZŠ Sčasného 
(oplotenie), Fatranská (kotol), Na Hôrke (jedáleň), Fatranská (drobné opravy). Ďalšia 
položka Zariadenie zimného štadióna – kapitálová pol. vo výške 24 842 €, ktorá sa týka 
odkúpenia v zostatkovej cene 4 zariadení od leasingovej spoločnosti. Tieto zariadenia sa 
nachádzajú na zimnom štadióne.  

- Útvar hl. architekta bez nároku na ďalšie zdroje mení pol. z vyhľadávacej štúdie                       
na potrebné štúdie a čistopisy materiálov.  

 
Štefek – dávam doplňujúci návrh: 
 
Príjmy (v €)                             
 

schválený 
rozpočet 

návrh na 
zmenu 

rozpočet po 
zmenách 

212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov 464 055             + 12 000           476 055 
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211 003 príjmy z podnikania – dividendy 464 000             +   5 000           469 000 
Výdavky (v €)                             
 

   

Odbor komunálnych činností a životného 
prostredia    

   

641 008 SPU transfer na prevádz.  
botanickej záhrady 

0 + 5 000             5 000 

641 001 Transfer Mestské služby – stočné 511 530       - 6 500          505 030 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja  
 

   

642 007 Rehoľa Piaristov – transfer  
na spolufinancovanie obnovy predzáhradky 
pred piaristickým gymnáziom 0 + 3000 3 000 

635 Rutinná a štandardná údržba 

   

635 006 Chodník pred Poliklinikou Párovce     24 000 - 24 000 0 
635 006 Chodník Párovská ul. – J. Kráľa          0 + 24 000 24 000 
Útvar hlavného architekta    
713 005 Informačné zariadenie na meranie 

rýchlosti              
0 + 9000 9000 

Odbor kultúry    
642 001 Effeta – dotácia na 6. medzinárodný 

festival   
10 700               + 6 500          17 200 

 
 
Šmehilová – ďakujem za rozpočtový návrh v zmysle úpravy plusovej zložky pre Effetu,                
pre festival pre nepočujúcich. Súčasne chcem vyjadriť konflikt záujmov, chcem vás o tom 
informovať a chcem, aby to bolo v zápise.  
 
Hlasovanie č. 28 (o doplňujúcom návrhu p. Štefeka) 
prezentácia – 22 
za – 19 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.    
 
Hlasovanie č. 29 (o pôvodnom návrhu na uzn. vrátane doplňujúceho návrhu: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry               
na rok 2012, 
schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 podľa predloženého 
návrhu, vrátane schváleného doplňujúceho návrhu) - uzn. č. 258/2012-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 21 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.  
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11. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ  
      na rok 2012        mat. č. 675/2012 
 

Dovičovič – predkladáme návrh na použitie prostriedkov zostatku z min. roka, ktoré sú 
prostriedkami na účte SŠaRZ, nezakladajú žiadny nárok na ďalšie financie z rozpočtu mesta. 
Ide o sumu 102 340 € a z nej by bolo použitých 35 700 € na položky, ktoré sú uvedené 
v materiáli vrátane toho, že navrhujeme aj ponížiť výdavky rozpočtované na mzdy o 3 tis. €, 
aby bola dostatočne pokrytá potreba jednotlivých položiek na údržbu strojov a budov, lebo pri 
schválení rozpočtu na rok 2012 sme museli pri rozpise prostriedkov na jednotlivé položky 
vychádzať len zo sumy disponibilnej, nakoľko ešte nebol známy zostatok, ani sa 
nerozdeľoval, takže v prípade jeho schválenia príde k jeho rozdeleniu. Chcem upozorniť, že 
v priebehu dvoch rokov transfer, ktorý dostala naša organizácia od mesta poklesol o 41 %. Už 
900 tis. €, ktoré mala Správa k dispozícii v roku 2010 je na objekty, ktoré sú staršie ako 40-
ročné nedostatočná na ich reálnu údržbu, a nie ešte na nejaké investície alebo rozvoj, lebo  
investičné prostriedky sme v posledných rokoch nemali, takže to sú prostriedky len na údržbu 
a opravy.  
 
Štefek – mestská rada na svojom zasadnutí dňa 2.10. 2012 prerokovala návrh a odporučila 
schváliť rozpočtové opatrenie podľa predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie č. 30 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2012, 
schvaľuje Rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2012 
podľa predloženého návrhu) – uzn. č. 259/2012-MZ 
 
prezentácia – 22 
za - 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

12. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002 
o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra  mat. č. 654/2012 

 
Ďuga – predkladáme návrh na nové usporiadanie školských obvodov z toho dôvodu, že 
v posledných rokoch pribudlo v meste 17 nových ulíc, ktoré je potrebné zaradiť do šk. 
obvodov. K prepracovaniu nás viedol ten moment, že v poslednom období sa objavuje aj 
značný počet takých detí, ktoré nemajú v trvalom pobyte uvedenú ulicu. Z toho dôvodu je 
potrebné, aby sme aj takéto deti zaradili do šk. obvodu. Celkovo zostáva 14 šk. obvodov, 
toľko máme ZŠ a vyčleňujeme šk. obvod l – ZŠ Na ul. A. Šulgana pre potencionálnych 
budúcich prvákov v prípade, že by vznikol prípad so zapísaním, aby mohli byť deti bez 
udania ulice zapísané v tejto škole.  
 
Štefek – dávam doplňujúci návrh zaradiť nielen do šk. obvodu kn. Pribinu, ale aj do šk. 
obvodu  ZŠ Krčméryho 2 Nitra.  
 
Rácová – na komisii školstva sme analyzovali tento materiál. Je to tak, že väčšinou ide o deti, 
ktoré žijú s rodičmi v útulkoch, sú to deti z menej podnetného prostredia. Ak by to malo byť 
spravodlivé a objektívne, nemali by sme vyberať len tento jeden obvod, mala by byť možnosť 
tieto deti zapísať do každého obvodu. Preto predkladám  doplňujúci návrh, aby tieto deti 
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napísané na Štefánikovu a nemajú trvalé bydlisko, aby mohli byť zapísané do ktoréhokoľvek 
obvodu.  
 
Buranská – týchto detí bolo pred 2 týždňami 280.  
 
Štefek – sťahujem svoj návrh.  
 
Povedal som, že Štefánikova 60, ale majú trvalý pobyt Mesto Nitra. 
Pri šk. obvode č. 1 Nitra nemenujme len ZŠ Pribinu, ale menujme všetky ZŠ, ktoré sa 
nachádzajú na území mesta. Treba návrh korigovať, doplniť k šk. obvodu č. l Nitra všetky ZŠ, 
ktoré sa nachádzajú na území nášho mesta a vo VZN ich vymenujete.  
 
Rácová – Školský obvod č. 1  Nitra – všetky ZŠ na území mesta Nitra. 
 
Hlasovanie č. 31 (o doplňujúcom návrhu p. Rácovej) 
prezentácia – 21 
za – 19 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
  
Hlasovanie č. 32 (o návrhu na uzn. vrátane doplňujúceho návrhu: Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre prerokovalo Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 
15/2002 o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra, 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 
15/2002 o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra, podľa predloženého 
návrhu vrátane schválenej zmeny: 
- Školský obvod č. 1 

Nitra – všetky ZŠ na území mesta Nitra 
ukladá vedúcemu odboru školstva, mládeže a športu zabezpečiť prostredníctvom referátu 
klientskeho centra   
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry 

č. 15/2002 o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra na úradnej tabuli 
MsÚ                                                                T: do 10 dní 

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým      T: do 30 dní    K: referát organizačný)                                   
- uzn. č. 260/2012-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

13. Návrh na znovuzvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd 
Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu  mat. č. 649/2012 

 
Buranská – ide o p. Paedr. Helenu Uherovú, t. č. dôchodkyňu, ktorá už túto funkciu 
vykonávala a predseda OS nás požiadal o jej znovuzvolenie. Kandidátka spĺňa zákonom 
stanovené povinnosti, a tak isto vyjadrila svoj súhlas so znovuzvolením.  
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Hlasovanie č. 33 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na znovu zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu, 
volí PaedDr. Helenu Uherovú za prísediacu sudkyňu z radov občanov pre Okresný súd Nitra 
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu) – uzn. č. 261/2012-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  

 
14. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Nitre na I. polrok 2013      mat. č. 662/2012 
 
Štefek – materiál predkladá p. primátor, prešiel rokovaním mestskej rady, ktorá rovnako 
odporúča tento materiál schváliť.  
 
Hlasovanie č. 34 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2013  
schvaľuje Časový plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre                       
na I. polrok 2013 podľa predloženého návrhu: 
 
Mestské zastupiteľstvo: 31. januára 2013, 14. marca 2013, 9. máj 2013, 27. júna 2013 
Mestská rada:      15. januára 2013, 5. februára 2013, 26. februára 2013 
               26. marca 2013, 23. apríla 2013, 21. mája 2013, 11. júna 2013 
- uzn. č. 262/2012-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

15. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Nitry v znení dodatku č. 1 a 2     mat. č. 655/2012 

 
Némová – predkladáme návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Nitry. Tento materiál súvisí ešte s ďalšími nasledujúcimi dvoma 
materiálmi, a to s Dodatkom k VZN č. 21/2009 a Dodatkom k VZN č. l6/2008. Návrh 
dodatku zahŕňa doterajšie skúsenosti a praktické skúsenosti pri nakladaní a prenájme 
predajných zariadení v priestoroch mestskej tržnice, ide o zefektívnenie a urýchlenie 
nakladania pri prenájme týchto zariadení, čiže predajných stolov. 
  
Hlasovanie č. 35 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitry v znení 
dodatku č. 1 a 2, 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Nitry v znení dodatku č. 1 a 2 podľa predloženého návrhu 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra 
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- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania                  
s majetkom mesta Nitry na úradnej tabuli MsÚ    T: do 10 dní 

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým             T: do 30 dní    K: referát organizačný)                             
 
- uzn. č. 263/2012-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

16. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 
o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1, 2 a 3  mat. č. 656/2012 

 
Némová – tento dodatok korešponduje s dodatkom, ktorý bol prijatý k Zásadám hospodárenia 
s majetkom mesta a okrem toho, že sa dotýka spôsobu prenájmu trhových stolov                    
na mestskej tržnici, je ešte upravený v tom, že presne definujeme aj jednotlivé reklamné 
zariadenia a je tu aj stanovená sadzba za jednotlivé reklamné zariadenia, aby budúci 
nájomcovia, ktorí žiadajú o určité plochy,  vedeli presne za čo platia. Chcem požiadať oproti 
predloženému materiálu urobiť zmenu v § 10, kde sa vypúšťa písm. a). 
 
Vančo – Mesto Nitra je zamorené reklamou, pútačmi, či je to pamiatková zóna, výpadovky, 
mestské časti, pešia zóna, či tržnica, ktorá je oblepená reklamami. Podľa prieskumu je 40 % 
reklamy načierno. Je to veľmi nevkusné. Slovensko je kráľovstvom reklám a oproti ostatným 
krajinám je č. 1. Hovorí sa o vizuálnom smogu, ktorý negatívne škodí na zdravie, je to príliš 
umelých vnemov na nervovú sústavu. Sme presýtení reklamou v tom prostredí a stráca 
účinok. Niektoré mestá aj v Európe zaviedli prísnu reguláciu reklamy napriek tomu, že mali 
z toho zisky, znížili ju zo 70 % na 3 % a obyvatelia mesta si pochvaľujú tento prístup. Ideme 
schvaľovať materiál, ktorý hovorí o tom, koľko by mali ľudia platiť za to, aké reklamné 
pútače a v akom rozmere si dajú na tržnicu. Vyzývam poslancov a útvar hl. architekta, aby 
sme s týmto niečo robili, čo sa týka bilboardov na cestách, mali by sme vyčistiť čiernu 
reklamu.  
 
Ligačová – bude sa musieť urobiť materiál aké typy reklám a kde ju bude možné 
umiestňovať. Povoľovanie reklám sa riadi podľa stav. zákona a ten by musel hovoriť, že 
môžeme si upraviť niektoré veci VZN, ale tento stavebný zákon túto možnosť nedáva, teda 
musia sa hľadať iné formy, ako upravovať reklamy. Na to bola schválená koncepcia pre 
umiestňovanie reklám.  
 
Štefek – dávam pozmeň. návrh:  
- v § 10 VZN mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 

1), 2), 3) a  4) sa vypúšťa písm. a) znenia: „a) nachádzajúceho sa na trhoviskách              
vo vlastníctve mesta, ak príslušný trhový poriadok neuvádza niečo iné.“ 

Doterajšie písm. b), c) sa označujú ako písm. a), b). 
 
Hlasovanie č. 36 (o návrhu p. Štefeka) 
prezentácia - 22 
za – 20 
proti - 0 
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zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 37  (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v znení dodatku č. 1, 2 a 3, 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 
21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1, 2 a 3 podľa predloženého 
návrhu, vrátane schválenej zmeny: 
- v § 10 VZN mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 

1), 2), 3) a  4) sa vypúšťa písm. a) znenia: „a) nachádzajúceho sa na trhoviskách              
vo vlastníctve mesta, ak príslušný trhový poriadok neuvádza niečo iné.“ 

Doterajšie písm. b), c) sa označujú ako písm. a), b). 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra 
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta       

Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1, 2 a 3 na úradnej  
tabuli MsÚ                                                     T: do 10 dní 

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým     T: do 30 dní, K: referát organizačný 
 
- uzn. č. 264/2012-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

17. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 16/2008 
o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 
a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení dodatku č. 1 a 2   mat. č. 664/2012 

 
Némová – aj návrh tohto dodatku na základe skúseností upravuje a zefektívňuje spôsob 
a formu prenájmu predajných zariadení na trhoviskách.  
  
Hlasovanie č. 38 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 16/2008 o trhovom poriadku 
trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení 
dodatku č. 1 a 2, 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 
16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a 
Jurkovičovej ul. v Nitre v znení dodatku č. 1 a 2 podľa predloženého návrhu, 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra 
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
      Nitry č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej 
      ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre na úradnej tabuli MsÚ          T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým           T: do 30 dní, K: referát organizačný)                                 
 
 - uzn. č. 265/2012-MZ 
 
prezentácia – 22 
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za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ZSE 

Distribúcia, a. s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a. s.)    mat. č. 681/2012  

 
Némová – predkladáme návrh na zriadenie zmluvy o budúcej zmluve, vecného bremena, 
ktoré bude zriadené v prospech ZSE za účelom uloženia sietí na pozemkoch v k. ú. Mlynárce, 
pri budúcej stavbe na Dieloch III Nitra, Kmeťova ulica. 
 
Štefek – na štvrtej strane má byť v kat. úz. Mlynárce, nie Zobor.  
 
Hlasovanie č. 39 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ZSE Distribúcia, a. s. zastúpená 
na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s.), 
schvaľuje uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch v kat. úz 
Mlynárce, zapísaných na LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitry, a to na časti parc. reg. „C“ 
KN č. 425/33 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 363 m2, na časti parc. reg. „C“ 
KN č. 425/36 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 296 m2, na časti parc. reg. „C“ 
KN č. 425/44 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 313 m2, na časti parcely reg. 
„C“ KN č. 425/62 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5 374 m², na časti parcely 
reg. „C“ KN č. 425/78 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 13 102 m² a na časti 
parc. reg. „C“ KN č. 559/7 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 8 741m2 
v rozsahu podľa čl. II ods. 1 Zmluvy o spolupráci č. j. 1762/2011/OVaR uzatvorenej medzi 
mestom Nitra a ZSE Distribúcia, a. s. a podľa projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie, časť/profesia SO-09 SITUÁCIA – ZMENA 2, číslo výkresu E-1, ktorú vypracoval 
dňa 21. 3. 2012 Ing. Róbert Varga. 
Budúci oprávnený je investorom objektu SO-09 VONKAJŠIA ELEKTRINA – C405, 406 
stavby „DIELY III. NITRA – BD KMEŤOVÁ ULICA“, ktorého súčasťou sú 
elektroenergetické zariadenia distribučnej sústavy vrátane rozvodov elektrických vedení 
a prípojok a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „plánovaná 
stavba“). 
Vecné bremeno bude spočívať v práve ZSE Distribúcia, a. s. v. z. Západoslovenská 
energetika, a. s., ako budúceho oprávneného z vecného bremena mať vybudovanú plánovanú 
stavbu na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach v súlade s právoplatným stavebným 
povolením, mať ochranné pásmo pre plánovanú stavbu na budúcich zaťažených 
nehnuteľnostiach v rozsahu určenom v § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v súlade s platnou legislatívou vstupovať na budúce zaťažené 
nehnuteľnosti peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami, v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti a v povinnosti Mesta 
Nitry, ako budúceho povinného z vecného bremena, trpieť vybudovanú plánovanú stavbu 
v rozsahu  podľa čl. II ods. 1 Zmluvy o spolupráci č. j. 1762/2011/OVaR uzatvorenej medzi 
mestom Nitra a ZSE Distribúcia, a. s. a podľa projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie, časť/profesia SO-09 SITUÁCIA – ZMENA 2, číslo výkresu E-1, ktorú vypracoval 
dňa 21. 3. 2012 Ing. Róbert Varga, trpieť užívanie, prevádzkovanie, údržbu a opravy 
plánovanej stavby a jej odstránenie, trpieť vstup budúceho oprávneného a ním poverených 
osôb v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, zdržať sa 
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v ochrannom pásme plánovanej stavby činností zakázaných v § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená za uvedených podmienok                    
po vybudovaní plánovanej stavby, najneskôr do 6 mesiacov po dni nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zameranie vecných bremien určí geometrický plán 
po zrealizovaní plánovanej stavby. Zmluva o zriadení vecných bremien bude uzatvorená        
po dobu trvania plánovanej stavby. 

ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného 
bremena podľa schvaľovacej časti uznesenia      T: 31. 12. 2012        K: MR)  

prezentácia - 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom   

plynárenského zariadenia v k. ú. Dolné Krškany)  mat. č. 682/2012  
 
Némová – Mesto Nitra získalo dotáciu z ministerstva hospodárstva na výstavbu Priemyselnej 
zóny Juh, z toho bol financovaný aj plynovod. Predkladáme návrh na uznesenie schváliť 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa prenájom plynárenského zariadenia               
na dobu neurčitú za nájomné 1 €/rok pre SPP za účelom využívania na distribúciu zemného 
plynu do odberných miest v rámci areálu Priemyselná zóna Juh.  
 
Hlasovanie č. 40 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom plynárenského zariadenia 
v k. ú. Dolné Krškany) 
schvaľuje spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom plynárenského zariadenia vo vlastníctve mesta Nitry na dobu neurčitú za nájomné 
vo výške 1,- €/rok pre SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739 
za účelom využívania na distribúciu zemného plynu do odberných miest v rámci areálu 
Priemyselná zóna Juh pre malých a stredných podnikateľov. Ide o nasledovné plynárenské 
zariadenie, ktoré bolo vybudované ako stavebný objekt „SO 08 – Verejný STL plynovod“             
na pozemku v kat. území Dolné Krškany „C“KN parc. č. 2310/3 zapísanom na LV č. 980      
vo vlastníctve Mesta Nitry:  
STL plynovod PE d 90  - 270,21 m 
                        PE d 50  -   28,02 m 
 odvzdušnenie PE d 32  -     0,76 m 
STL plynovodná prípojka PE d 32  - 35,22 m 
          PE d 50  -   3,04 m 
    oceľ DN 40  -   2,01 m 
V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky a v zmysle Článku V. bodu 5.5 Zmluvy o poskytnutí 
finančných prostriedkov uzatvorenej medzi Mestom Nitra a Ministerstvom hospodárstva SR 
stavebné objekty realizované z dotácie poskytnutej ministerstvom musia zostať vo vlastníctve 
Mesta Nitra a nemôžu byť prevedené do vlastníctva tretích osôb pred ukončením doby ich 
odpisovania. Spoločnosť SPP – distribúcia a. s., je jediný subjekt oprávnený na prevádzku 
plynových zariadení. 
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ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia                T: 31. 01. 2013         K: MR) 
 
- uzn. č. 267/2012-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

20. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 
verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľnosti Základná škola Nedbalova ul., stavba 
súp. č. 839 na parc. č. 7261/198, pozemku „C“ KN parc. č. 7261/198, pozemku 
„C“ KN parc. č. 7261/199 a pozemku „C“ KN parc. č. 7261/120 k. ú. Nitra“ 

          mat. č. 660/2012 
Némová – na základe uzn. č.77/2011 predkladáme návrh súťažných podmienok na odpredaj 
časti bývalej ZŠ Nedbalova, čiže predmetom OVS je len nezrekonštruovaná časť, ktorá sa 
teraz nevyužíva. Všetky ostatné podmienky kto sa môže zúčastniť a aká je cena, je uvedené 
v materiáli.  
 
Štefek – návrh p. primátora na vymenovanie komisie je: pp. Burda, Hollý, Bohát, Gajdoš, 
Vereš, Rácová, Mokrášová.   
 
Hlasovanie č. 41 (o návrhu na vymenovanie súťažnej komisie v zložení: pp. Burda, Hollý, 
Bohát, Gajdoš, Vereš, Rácová, Mokrášová) 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 42 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  
súťažných  podmienok  pre  vypracovanie  súťažného  návrhu  do  obchodnej   verejnej 
súťaže: „Odpredaj nehnuteľnosti Základná škola Nedbalova ul., stavba súp. č. 839    na parc. 
č. 7261/198, pozemku „C“ KN parc. č. 7261/198, pozemku „C“ KN parc. č. 7261/199 a 
pozemku „C“ KN parc. č. 7261/120 k. ú. Nitra“                           
a) schvaľuje súťažné   podmienky   pre   vypracovanie  súťažného  návrhu  do  obchodnej  

verejnej  súťaže:  
„Odpredaj nehnuteľnosti Základná škola Nedbalova ul., stavba súp. č. 839 na parc. č. 
7261/198, pozemku „C“ KN parc. č. 7261/198, pozemku „C“ KN parc. č. 7261/199                 
a pozemku „C“ KN parc. č. 7261/120 k. ú. Nitra“ 

súťažnú komisiu v zložení: p. Burda, Hollý, Bohát, Gajdoš, Vereš, Rácová, Mokrášová 
                           

ukladá prednostovi Mestského úradu v Nitre zabezpečiť vyhlásenie a realizovanie obchodnej 
verejnej súťaže podľa schválených súťažných podmienok 

                                               T: 31. 12. 2012, K: MR)  
- uzn. č. 268/2012-MZ 
 
prezentácia – 24 
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za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

21. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 
verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností na Braneckého ul. č. 12 v Nitre, stavby 
súp. č. 1527 na parc. č. 7753/1, pozemku „C“ KN parc. č. 7753/1 a pozemku „C“ 
KN parc. č. 7753/2 k. ú. Nitra“     mat. č. 661/2012 

 
Némová – na základe uzn. č. 77/2011 bolo následne potvrdené a upravené uzn. č. 188/2012. 
Predkladáme návrh súťažných podmienok na vypracovanie súťažného návrhu, a to                     
na odpredaj nehnuteľnosti na Braneckého ulici. 
 
Vančo – VMČ 2 Staré mesto nesúhlasí s pôvodným uznesením, kde sme povedali, že budeme 
túto nehnuteľnosť predávať. Týmto spôsobom si komplikujeme situáciu pri prípadnom 
narábaní s týmto územím a výstavbou nadjazdu. 
 
Štefek – návrh p. primátora na vymenovanie komisie je: pp. Slíž, Juhás, Trandžík, Weber, 
Paliatka, Klačko a p. Ligačová. 
 
Hlasovanie č.  43 (o návrhu na zloženie súťažnej komisie: pp. Slíž, Juhás, Trandžík, Weber, 
Paliatka, Klačko a Ligačová)  
prezentácia – 20 
za - 18 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 44 (o návrhu na uzn. vrátane komisie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh  súťažných  podmienok  pre  vypracovanie  súťažného  návrhu  do  
obchodnej   verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností na Braneckého ul. č. 12 v Nitre, stavby 
súp. č. 1527 na parc. č. 7753/1, pozemku „C“ KN parc. č. 7753/1 a pozemku „C“ KN parc. č. 
7753/2 k. ú. Nitra“,                            
a) schvaľuje súťažné   podmienky   pre   vypracovanie  súťažného  návrhu  do  obchodnej  

verejnej  súťaže:  
„Odpredaj nehnuteľností na Braneckého ul. č. 12 v Nitre, stavby súp. č. 1527 na parc. č. 
7753/1, pozemku „C“ KN parc. č. 7753/1 a pozemku „C“ KN parc. č. 7753/2 k. ú. Nitra“ 
 
súťažnú komisiu v zložení: p. Slíž, Juhás, Trandžík, Weber, Paliatka, Klačko, Ligačová 
ukladá prednostovi Mestského úradu v Nitre zabezpečiť vyhlásenie a realizovanie obchodnej 
verejnej súťaže podľa schválených súťažných podmienok     T: 21. 12. 2012     K: MR) 
 
- uzn. č. 269/2012-MZ 
 
prezentácia – 22 
za - 16 
proti - 0 
zdržali sa - 5 
Návrh bol schválený.  
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22. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (k. ú. Zobor, parcela registra 
„C“KN p. č. 11/2 a časť parcely č. 11/1, Morušová ul.)  mat. č. 653/2012 

 
Némová – predkladáme návrh na uznesenie v dvoch bodoch na základe žiadosti p. Turányiho 
a jeho manželky. V l. bode odporúčame schváliť podľa zákona 138/1991, § 9 ods. 8, písm. b), 
tzn.  odpredaj pozemku, ktorý je zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa, je to odpredaj 
pozemkov o výmere 48 m2 na základe geom. plánu a na túto časť pozemku mal p. Turányi 
nájomnú zmluvu, na základe ktorej si postavil garáž, lávku a prístupové schody k svojej 
nehnuteľnosti. V bode 2. odporúčame schváliť ako prípad hodný osob. zreteľa na základe 
schváleného zámeru odpredaj novovytvoreného pozemku, parc. č. 11/3 o výmere 29 m2 
pozemok, ktorý využíva p. Turányi s manž. ako dvor a  je priľahlá plocha k ich 
nehnuteľnostiam. Návrh ceny odporučený mestskou radou je 100 €/m2 + DPH, a zároveň 
odporučila ved. majetku skôr ako sa podpíše KZ, aby p. Turányi uhradil nájomné spätne               
za pozemok, ktorý užíval, vo výške 3,50 €/m2/rok, a to za obdobie l0 rokov. 
 
Hlasovanie č. 45  - zlyhanie technického zariadenia  
 
Hlasovanie č. 46 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na nakladanie s majetkom mesta Nitra (k. ú. Zobor, parcela registra „C“KN, p. č. 11/2 a časť 
parcely č. 11/1, Morušová ul.), 
schvaľuje  
1. podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  
odpredaj pozemku v k. ú. Zobor, register „C“KN, parc. č. 11/2- zastavané plochy 
o výmere 42 m2 zapísaného na LV č. 3079 vo vlastníctve mesta Nitra zameraného  
geometrickým plánom č. 6/2009 zo dňa 30. 03. 2009 vyhotoveným Ing. Marekom 
Blaškom, spoločnosť Promarkt Nitra s. r. o., Ul. 1. mája č. 26, 949 05 Nitra, IČO: 
36558371, za kúpnu cenu 100,- €/m2 + DPH pre Ing. arch. Juraja Turányiho a manželku 
Ing. Evu Turányiovú, obaja bytom Hodžova ul. č. 3, 949 01 Nitra z dôvodu, že v súlade       
s nájomnou zmluvu č. 48/2002/SMM je na časti parcely žiadateľmi vybudovaná lávka 
a terénne schodisko, ktoré tvoria peší prístup k stavbe: „rodinný dom“, ktorého 
stavebníkmi sú žiadatelia a  v súlade s nájomnou zmluvou č. j. 125/2004/O-SM je na časti 
pozemku  postavená žiadateľmi garáž. 

2. 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 v k. ú. Zobor, parc. č. 11/3- ostatné plochy o výmere 
29 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 52/2012 vyhotoveným Oľgou Drahošovou, 
spoločnosť Promarkt Nitra s. r. o., Ul. 1. mája č. 26, 949 05 Nitra, IČO: 36558371, 
od parcely registra „C“ KN, parc. č. 11/1- ostatné plochy o celkovej výmere 2 392 m2, 
zapísanej na LV č. 3079 vo vlastníctve mesta Nitra za kúpnu cenu 100,- €/m2 + DPH,      
pre Ing. arch. Juraja Turányiho a manželku Ing. Evu Turányiovú (ďalej len „žiadatelia“), 
obaja bytom Hodžova ul. č. 3, 949 01 Nitra z dôvodu, že žiadatelia využívajú predmetnú 
časť pozemku ako súčasť dvora priľahlého k rodinnému domu, ktorého sú stavebníkmi. 

ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej 
časti uznesenia za podmienky úhrady nájomného za užívanie časti o výmere 18 m2 z parc. č. 
11/1- ostatné plochy za obdobie 10 rokov vo výške 3,50 €/m2/rok. 
                                       T: 31. 12. 2012         K: MR) – uzn. č. 270/2012-MZ 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
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zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

23. Návrh na nakladanie s majetkom mesta – prenájom pozemku na Mestskej 
tržnici, na Štefánikovej tr. 50 v Nitre     mat. č. 658/2012 

 
Némová – predkladáme návrh na prenájom pozemku v areáli mestskej tržnici za cenu ako 
bolo schválené v MZ, navrhovaná a odporúčaná cena je 90 €/m2/rok, žiadateľ je spol.  
POZANA MÄSO a výmera je 48 m2. 
 
Hlasovanie č. 47 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo návrh na 
nakladanie s majetkom mesta – prenájom pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 
v Nitre, 
schvaľuje spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 pís. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom uvedeného pozemku  v 
objekte Mestskej tržnice na Štefánikovej tr. 50 v Nitre 
 

Miesto  
čislo 

Rozloha  
m2 

Navrhovaná 
cena za 
m2/€/rok 

Schválená 
cena za 
m2/ €/rok 

Nájomca 

Voľné plochy na Mestskej tržnici 
14 48,0 90,0  90,0 POZANA MÄSO s.r.o. 
  
z dôvodu, že Mesto Nitra má záujem, aby areál Mestskej tržnice na Štefánikovej tr. 50 bol čo 
najúčelnejšie využitý a prinášal hospodársky zisk.  
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomných zmlúv podľa 
schvaľovacej časti uznesenia.       T: 15.12.2012          K: MR)  
 
prezentácia – 19 
za – 3 
proti - 1 
zdržali sa - 15 
Návrh nebol schválený.  
 
Návrh dohodovacej komisie v zložení: pp. Rácová, Refka, Slíž je:  
 
Hlasovanie č. 48 (o návrhu dohodovacej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na nakladanie s majetkom mesta – prenájom pozemku na Mestskej tržnici 
na Štefánikovej tr. 50 v Nitre, 
neschvaľuje spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemku  v objekte 
Mestskej tržnice na Štefánikovej tr. 50 v Nitre podľa predloženého návrhu) 
- uzn. č. 271/2012-MZ  
 
prezentácia – 19 
za – 18 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
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24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (VESTAM 
COMPANY, s. r. o., Biela 9, 949 01 Nitra, IČO:35974940) mat. č. 652/2012 

 
Némová – na základe žiadosti spol. VESTAM COMPANY predkladáme návrh schváliť ako 
prípad hodný osob. zreteľa prenájom časti pozemku o výmere cca 350 m2, ktorý je 
v susedstve VESTAM COMPANY za účelom pravidelnej údržby, a taktiež týmto spôsobom 
si bude spol. VESTAM COMPANY chrániť svoj majetok. 
 
Hlasovanie č. 49 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (VESTAM COMPANY, s. r. o., 
Biela 9, 949 01 Nitra, IČO: 35974940), 
schvaľuje spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitra, prenájom časti pozemku, parc. č. 1496/1 o výmere cca 350 m2 v kat. 
území Dolné Krškany, zapísanom na LV č. 980 vo vlastníctve Mesta Nitry, na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace pre spoločnosť VESTAM COMPANY, s. r. o., Biela 9,         
949 01 Nitra, IČO: 35974940, za cenu vo výške 0,21 €/m2/rok.  
Predmetná časť pozemku je neudržiavaná a pre mesto Nitra nevyužiteľná. Spoločnosť 
VESTAM COMPANY bude tento pozemok pravidelne udržiavať a zároveň si zabezpečí 
ochranu svojho majetku.  
ukladá vedúcemu odboru majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa schvaľovacej časti 
uznesenia                               T: 31. 12. 2012      K: MR) - uzn. č. 272/2012-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (M. 
Šimoneková, prenájom pozemku v k. ú. Nitra)   mat. č. 676/2012 

 
Némová – predkladáme návrh na uznesenie schváliť ako prípad hodný osob. zreteľa prenájom 
časti pozemku v k. ú. Nitra o výmere cca 25 m2 pre p. Šimonekovú s výpovednou lehotou 3 
mesiace za cenu 0,21 €/m2/rok. Stanoviská sú uvedené v materiáli.  
 
Vančo – stanovisko výboru je bez oplotenia.   
 
Némová - podrobnosti nájmu budú v NZ, čiže „bez oplotenia“. 
 
Hlasovanie č. 50 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (M. Šimoneková, prenájom 
pozemku v k. ú. Nitra), 
schvaľuje 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 vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Nitra z „E“KN parc. č. 4563/1 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 25 m2 (výmeru spresní geometrický plán), 
zapísaného na LV č. 6879, ktorý tvorí majetkovú podstatu pozemku „C“KN parc. č. 2748/8 
bez založeného LV pre Miriam Šimonekovú, bytom, Štefánikova tr. 103/148, Nitra na dobu 
neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, za cenu 0,21 €/m2/rok pre účely zabezpečenia 
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pravidelnej údržby. Predmetný pozemok je v zmysle Územného plánu Mesta Nitry priamo 
dotknutý verejnoprospešnou stavbou a preto nie je vhodný na iné využitie trvalého charakteru.  
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia                 T: 31. 01. 2013              K: MR) 
 
- uzn. č. 273/2012-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom 
časti pozemku parc. č. 874/13 kat. úz. Chrenová)  mat. č. 677/2012 

 
Némová – predkladáme návrh na uznesenie schváliť ako prípad hodný os. zreteľa prenájom 
časti pozemku  o výmere 7 m2 pre spol. PROSACH na dobu neurčitú s výpovednou lehotou   
3 mesiace s výškou nájmu, ktorý odporučila mestská rada 50 €/m2/rok za účelom  umiestnenia 
stánku na predaj produktov z ovčieho mlieka - pred bývalým kinom Lipa.  
 
Hlasovanie č. 51 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                      
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  (prenájom časti pozemku parc. č. 
874/13 kat. úz. Chrenová), 
schvaľuje spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom časti o výmere cca 7 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/13 – zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 624 m2 v katastrálnom území Chrenová, zapísaného        
na liste vlastníctva č. 1223, vlastník Mesto Nitra pre spoločnosť PROSACH, s. r. o., Kolárova 
782/10, 952 01 Vráble, IČO: 35955244 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou 
s výškou nájomného 50,- €/m2/rok za účelom umiestnenia predajného stánku so sortimentom 
predaja produktov z ovčieho mlieka z dôvodu, že žiadateľ v tomto území mesta Nitry           
na chrenovskej tržnici, zabezpečí rozšírenie jedinečného sortimentu, ktorý doposiaľ v ponuke 
chýba 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia            T: 31. 12. 2012       K: MR) - uzn. č. 274/2012-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

27. Návrh na odpustenie dlhu (Monika Vyoralová, Dolnočermánska 39, 949 01 Nitra) 
          mat. č. 659/2012 
Némová – p. Vyoralová požiadala o odpustenie dlhu vo výške 2 907,37 €, ktorý jej vyplýval 
z nájomnej zmluvy od roku 2009. Na základe jednotlivých stanovísk a na základe 
odporúčania mestskej rady predkladáme návrh na uznesenie, a to neschváliť odpustenie dlhu 
vo výške 2 907,37 € Monike Vyoralovej a vymáhať od p. Vyoralovej tento vzniknutý dlh 
v prípade možností aj formou splátkového kalendára.  
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Hlasovanie č. 52 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na odpustenie dlhu (Monika Vyoralová, Dolnočermánska 39, 949 01 Nitra), 
neschvaľuje odpustenie dlhu vo výške 2 907,37 € Monike Vyoralovej, Dolnočermánska 39, 
949 01 Nitra z titulu neuhradenia nájomného z nájomnej zmluvy č. j. 838/09/OM zo dňa                 
02. 06. 2009 
ukladá vedúcemu odboru majetku vymáhať od Moniky Vyoralovej, Dolnočermánska 39,                   
949 01 Nitra vzniknutý dlh na nájomnom, v prípade potreby aj formou splátkového kalendára 
                                                  T: 30. 11. 2012 K: MR) - uzn. č. 275/2012-MZ 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

28. Návrh na odkúpenie verejného osvetlenia do majetku Mesta Nitra v kat. území 
Párovské Háje (Združenie Lány, Hlboká 73, 949 01 Nitra, IČO: 42115345) 

          mat. č. 673/2012 
Némová – predkladáme návrh na uznesenie, a to schváliť v bode l. odkúpenie stavebných 
objektov, ktoré si postavilo Združenie Lány na vlastné náklady v rámci novej výstavby RD. 
Ide o prípojky a verejné osvetlenie  za cenu  1 € do majetku mesta  a v bode 2. je odovzdanie 
tohto majetku do správy ELcompu. 
 
Hlasovanie č.53 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
odkúpenie verejného osvetlenia do majetku Mesta Nitra v kat. území Párovské Háje  
(Združenie Lány, Hlboká 73, 940 01 Nitra, IČO: 42115345) 
schvaľuje  
1. odkúpenie stavebných objektov postavených v kat. území Párovské Háje v rámci stavby 

„Komunikácie a inžinierske siete pre areál 23 RD Nitra – Párovské Háje“ a to: 
- SO105 Prípojky 1 kV, 
- SO106 Verejné osvetlenie, 
od vlastníka - Združenie Lány, Hlboká 73, 940 01 Nitra, IČO: 42115345 do vlastníctva 
Mesta Nitry za cenu 1,- € 

2. odovzdanie majetku Mesta Nitra - do správy ELcomp s. r. o. Pražská 2, Nitra: SO Verejné 
osvetlenie pre IBV 23 RD, v obstarávacej hodnote 25 078,70 € 

ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti 
uznesenia           T: 31. 12. 2012          K: MR) - uzn. č. 276/2012-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

29. Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry 
(pozemok parc. „C“KN č. 1979 kat. úz. Nitra)   mat. č. 641/2012 

 
Némová – p. Karaman, ktorý je vlastníkom záhrady o výmere 326 m2 požiadal o zriadenie 
vecného bremena na prístupovú cestu k  svojej záhrade. Prístup je z ulice Smetanova 
a prechádza cez mestský pozemok, kde je obytný dom. Pán Karaman má od roku 2009 súhlas 
na povolenie prechodu cez túto parcelu na svoj pozemok. Na základe jednotlivých stanovísk, 
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tvaromiestnej obhliadky a vyjadrenia vlastníkov bytov predkladáme návrh na uzn. v dvoch 
alternatívach: I. alternatíva – MZ neschvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena                 
k pozemku vo vlastníctve mesta Nitry, ktoré by spočívalo v práve prechodu a prejazdu 
motorovým vozidlom v šírke 4 m v prospech p. Karamana a súhlasí so zachovaním pôvodne 
udeleného súhlasu, a to je povolenie prechodu cez parcelu, ktoré bolo vydané v r. 2009, čiže 
v pôvodnom znení.  
II. alternatíva – MZ schvaľuje zriadenie bezodplatného bremena.  
 
Hlasovanie č. 54  (o návrhu na uzn. - alt. č. I.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok 
parc. „C“-KN č. 1979 kat. úz. Nitra) 
neschvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena k pozemku parc. „C“- KN č. 1979 – 
ostatné plochy o výmere 3 400 m2 zapísaného v liste vlastníctva č. 3681 v kat. úz. Nitra vo 
vlastníctve Mesta Nitry spočívajúce v práve prechodu a prejazdu osobným motorovým 
vozidlom v šírke 4 m v prospech p. Dušana Karamana, bytom Palackého 496/6, 949 01 Nitra, 
ako oprávneného z vecného bremena a súhlasí so zachovaním pôvodne udeleného súhlasu - 
povolenia prechodu cez parc. „C“- KN č. 1979 kat. úz. Nitra pod č. 2718/2009 zo dňa 06. 05. 
2009) - uzn. č. 277/2012-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 221/2012-MZ zo 
dňa 6. 9. 2012 (Kompostáreň pre mesto Nitra)   mat. č. 671/2012 

 
Némová – zmena sa týka toho, že sa zveruje nehnuteľný, ale aj hnuteľný majetok 
kompostárne v celkovej hodnote ako je uvedené.  
 
Hlasovanie č. 55 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 221/2012-MZ zo dňa 6. 9. 2012 
(Kompostáreň pre mesto Nitra) 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 221/2012-MZ zo dňa 6. 9. 
2012 nasledovne: 
- v schvaľovacej časti vypustiť pôvodné znenie a nahradiť ho znením: 
    „odovzdanie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy príspevkovej  
    organizácii Mestské služby Nitra a to: 
    - Kompostáreň pre mesto Nitra v celkovej obstarávacej hodnote 2 852 595,49 €“   
       nachádzajúca sa na parc. č. 2371/3, 2371/27, 2371/60, 2371/59, 2371/56, 2371/5,  
       2371/71, 2371/70, 2371/72, 2371/69, 2371/73 v katastrálnom území Dolné Krškany 
       v zmysle kolaudačného rozhodnutia č. SP o11/2012-006-Ing. Km zo dňa 20. 8. 2012 
- v ukladacej časti vypustiť znenie: „T: 31. 10. 2012“ a nahradiť ho znením:                        

T: 31. 12. 2012“ ) - uzn. č. 278/2012-MZ 
prezentácia – 16 
za – 15 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 96/2012-MZ zo 
dňa   5. 4. 2012, v znení uznesenia č. 132/2012-MZ zo dňa 24. 5. 2012 (Kellner – 
zámena a prenájom časti parcely kat. úz. Nitra na Potravinárskej ulici) 

          mat. č. 663/2012-1 
Némová – predkladáme návrh na zmenu uznesenia, ktorý bol predložený na dnešné rokovanie 
MZ a to tak, že v pôvodnom uznesení vypúšťame znenie bodu 2. a nahrádzame ho znením 
schváliť spôsobom prípadu hodného osob. zreteľa prenájom časti pozemku o výmere 188 m2 
z parc. č. 4794/6 pre p. Kellnera. Na tomto pozemku má vybudované vjazdy v jeho 
vlastníctve a nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou                   
3 mesiace a za cenu ako je uvedené s tým, že p. Kellner bude zabezpečovať celkovú 
pravidelnú údržbu týchto vjazdov. 
 
Hlasovanie č. 56 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 96/2012-MZ zo dňa 05. 04. 2012, 
v znení uznesenia č. 132/2012-MZ zo dňa 24. 05. 2012  (Kellner – zámena a prenájom časti 
parcely kat. úz. Nitra na Potravinárskej ulici), 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 96/2012-MZ zo dňa 05. 04. 
2012, v znení uznesenia č.  132/2012-MZ zo dňa 24. 05. 2012  nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa pôvodné znenie bodu 2 a nahrádza ho znením: 

„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 188 m2 z  parc. „C“ KN č. 4794/6 – ostatné plochy 
o celkovej výmere 579 m2 zapísané v LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. 
Nitra, podľa predbežného geodetického zamerania pozemku, vyhotoveného Ing. Vierou 
Púchovskou, z dôvodu, že na časti tohto pozemku má p. Kellner vybudované vjazdy          
v jeho vlastníctve k novopostavenej budove „Polyfunkčného objektu – radové garáže        
+ dva byty“.  
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace,       
za cenu 3,50 €/m2/rok s tým, že p. Kellner bude na vlastné náklady zabezpečovať celkovú 
pravidelnú údržbu týchto vjazdov.  

- v ukladacej časti uznesenia sa termín „T: 31. 05. 2012“ nahrádza znením:                       
„T: 31. 12. 2012“)  

 
prezentácia – 22 
za – 18 
proti - 0 
zdržali sa - 3 
Návrh nebol schválený.  
 
Dohodovacia komisia v zložení pp. Burda, Slíž, Weber predložili návrh, aby výška 
nájomného za 1 m2/rok bola 3,80. 
 
Hlasovanie č. 57 (o návrhu dohodovacej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 96/2012-MZ zo dňa 05. 04. 
2012, v znení uznesenia č. 132/2012-MZ zo dňa 24. 05. 2012  (Kellner – zámena a prenájom 
časti parcely kat. úz. Nitra na Potravinárskej ulici) 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 96/2012-MZ zo dňa 05. 04. 
2012, v znení uznesenia č.  132/2012-MZ zo dňa 24. 05. 2012  nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa pôvodné znenie bodu 2 a nahrádza ho znením: 
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„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 188 m2 z  parc. „C“ KN č. 4794/6 – ostatné plochy o celkovej výmere 579 m2 
zapísané v LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Nitra, podľa predbežného 
geodetického zamerania pozemku, vyhotoveného Ing. Vierou Púchovskou, z dôvodu, že 
na časti tohto pozemku má p. Kellner vybudované vjazdy v jeho vlastníctve 
k novopostavenej budove „Polyfunkčného objektu – radové garáže + dva byty“.  
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace,       
za cenu 3,80 €/m2/rok s tým, že p. Kellner bude na vlastné náklady zabezpečovať celkovú 
pravidelnú údržbu týchto vjazdov. 

- v ukladacej časti uznesenia sa termín „T: 31. 05. 2012“ nahrádza znením:                       
„T: 31. 12. 2012“) - uzn. č. 279/2012-MZ 

 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

32. Návrh na zmenu uznesenia č. 26/2007-MZ zo dňa 8. 2. 2012 v znení uznesenia                     
č. 53/2010-MZ zo dňa 18. 3. 2010 (menovanie členov komisie ROEP pre kat. 
územie Mlynárce, Dolné Krškany, Mikov Dvor, Zobor a Nitra) 

          mat. č. 669/2012 
Némová – predkladáme návrh na zmenu predsedu ROEP komisie pre kat. úz. Zobor a Nitra, 
z p. Márie Foltínovej na p. Angelu Markovú.  
 
Hlasovanie č. 58 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na zmenu uznesenia č. 26/2007-MZ zo dňa 08. 02. 2007 v znení uznesenia č. 53/2010-MZ               
zo dňa 18. 03. 2010 (menovanie členov komisie pre kat. územie Mlynárce, Dolné Krškany, 
Mikov Dvor, Zobor a Nitra), 
schvaľuje zmenu uznesenia č. 26/2007-MZ zo dňa 08. 02. 2007 v znení uznesenia č. 53/2010-
MZ zo dňa 18. 3. 2010 a to tak, že v schvaľovacej časti v štvrtej a piatej odrážke sa vypúšťa 
znenie: 
„Ing. Mária Foltýnová, Bellova 2, Nitra“ a nahrádza ho znením: „Angela Marková, Janka 
Kráľa 45, Nitra“  
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť oznámenie zmien správnemu orgánu Správe 
katastra Nitra            T: 30. 11. 2012       K: MR) – uzn. č. 280/2012-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

33. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2012-MZ             
zo dňa 5. 4. 2012, v znení uznesenia č. 187/2012-MZ zo dňa 28. 6. 2012 
(Matušincova ul., k. ú. Veľké Janíkovce)    mat. č. 648/2012 

 
Némová – predkladáme návrh na zmenu uznesenia, ktorým jednotliví vlastníci pozemkov 
darovali časti pozemkov pre rozšírenie Matušincovej ulice. Pri preverovaní vzťahov sme 
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zistili, že p. Matušinec odpredal svoj majetok p. Drgoňovi, čiže pôvodné znenie nahrádzame 
tak ako je uvedené v uznesení.  
 
Hlasovanie č.59 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2012-MZ zo dňa  05. 04. 2012, 
v znení uznesenia č. 187/2012-MZ zo dňa 28. 06. 2012 (Matušincova ul., k. ú. Veľké 
Janíkovce), 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2012-MZ zo dňa 05. 04. 
2012, v znení uznesenia č. 187/2012-MZ zo dňa 28. 06. 2012 nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia v 1. bode dvatsiatašiesta odrážka vypustiť pôvodné znenie: 
      „ – diel č. 28 o výmere 27 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/350-LV          

č. 1713                         vlastník: - Mgr. Rudolf Hudec r. Hudec, (nar. 04. 11. 1972), bytom  
           Beladická 50, 951 72 Neverice..........................................v 1/1-ine“ 
a nahradiť ho znením: 
„ – diel č. 28 o výmere 27 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/350-LV č. 1713 

vlastník: - Ľubor Drgoň r. Drgoň, (nar. 18. 10. 1968) a manž. Ing.  
Lívia Drgoňová r. Kromková, (nar. 10. 01. 1972), obaja bytom 
Novozámocká 99/182, 949 05 Nitra...................................v 1/1-ine“ 

- uzn. č. 281/2012-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2012-MZ              
zo dňa 5. 4. 2012, v znení uznesenia č. 187/2012-MZ zo dňa 28. 6. 2012 
(Matušincova ul., k. ú. Veľké Janíkovce)    mat. č. 672/2012 

 
Némová – predkladáme návrh na zmenu uznesenia tak, ako je uvedené. Chyby sme zistili pri 
kontrole na základe listu vlastníctva.  
 
Hlasovanie č.60 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh              
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2012-MZ zo dňa  05. 04. 2012, 
v znení uznesenia č. 187/2012-MZ zo dňa 28. 06. 2012 (Matušincova ul., k. ú. Veľké 
Janíkovce), 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2012-MZ zo dňa 05. 04. 
2012, v znení uznesenia č. 187/2012-MZ zo dňa 28. 06. 2012 nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia v 2. bode deviata odrážka vypustiť pôvodné znenie: 
      „ – diel č. 40 o výmere 26 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1065/193-LV č. 946 
          vlastník: - MUDr. Jozef Poništ r. Poništ, (nar. 01. 05. 1937),  bytom  
          Dr. J. Budayho 88/27, 949 07 Nitra....................................v 1/1-ine“ 
a nahradiť ho znením: 
„ – diel č. 40 o výmere 26 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1065/193 - LV č. 946 

vlastník: - MUDr. Jozef Poništ r. Poništ, (nar. 16. 02. 1962), bytom  
Willermova 620/16, 949 07 Nitra.......................................v 1/1-ine“ 

- uzn. č. 282/2012-MZ 
 
prezentácia – 21 
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za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

35. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2012-MZ zo 
dňa 2. 2. 2012 (k. ú. Mlynárce, pozemok „C“KN parc. č. 559/4 – Roman 
Mikulášik)        mat. č. 680/2012 

 
Némová – predkladáme návrh na zrušenie uznesenia, ktorým bol schválený zámer zámeny 
pozemkov medzi mestom a jednotlivými súkromnými vlastníkmi pozemkov, títo si dali 
vypracovať novú projektovú dokumentáciu a nie je potrebný záber a táto zámena. 
 
Hlasovanie č. 61 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2012-MZ zo dňa 2. 2. 2012 (k. ú. 
Mlynárce, pozemok „C“ KN parc. č. 559/4 – Roman Mikulášik), 
zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2012-MZ zo dňa 2. 2. 2012 dňom 
schválenia) - uzn. č. 283/2012-MZ 
 
prezentácia - 23 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Nitra, parc. č. 2128/3, Štúrova ul.)     mat. č. 657/2012 

 
Némová – návrh predkladáme na základe žiadosti spol. Alfabyt, ktorý požiadal o odkúpenie 
časti pozemku o výmere 60 m2. Tento pozemok sa nachádza pred bytovým domom                      
na Štúrovej ulici a žiadateľ ho chce využívať na prezentáciu svojej spoločnosti.  
Na základe jednotlivých stanovísk odb. útvarov, VMČ a komisií predkladáme návrh                    
na neschválenie zámeru odpredaja časti pozemku spol. Alfabyt. 

 
Hlasovanie č. 62 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh           
na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, parc. č. 
2128/3, Štúrova ul.), 
neschvaľuje zámer odpredať časť pozemku „C“KN o  výmere 60,0 m2 z pozemku parc. č. 
2128/3 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 853 m2, vo vlastníctve Mesta Nitry 
pre spoločnosť Alfabyt s r. o., Štúrova 1436/24, Nitra, IČO: 36854344 spôsobom prípadu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov) - uzn. č. 284/2012-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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37. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(Stapring,  a. s., Piaristická 2, 949 24 Nitra, IČO: 31411401, k. ú. Nitra) 

          mat. č. 683/2012 
Némová – predkladáme návrh na uznesenie neschváliť zámer odpredaja pozemku pre spol. 
Stapring, ktorý požiadal o odkúpenie pozemku o výmere 7l m2, čím chcel získať prístup 
z ulice Palánok. Jednotlivé stanoviská odb. útvarov, VMČ a komisie sú uvedené v materiáli.  
           
Hlasovanie č. 63 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Stapring, a. s., Piaristická 2, 
949 24  Nitra, IČO: 31411401, k. ú. Nitra), 
neschvaľuje 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 registra „C“ KN parc. č. 1174/13 v katastrálnom území Nitra o výmere 
71 m2 evidovanej na liste vlastníctva č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry 
 
- uzn. č. 285/2012-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

38. Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra (garáže na Wilsonovom nábreží 164 – 166)  mat. č. 685/2012 

 
Némová – predkladáme návrh na uznesenie, a to schváliť zámer odpredaja garáži v BD                 
na Wilsonovom nábreží, tieto garáže neboli odpredané nájomcom. V súčasnosti sú v nájme  
za ročné nájomné 137 €/rok. Predkladáme návrh schváliť zámer odpredaja týchto garáží 
s tým, že to bude v zmysle zákona č. 182/1993, čiže bude ponúknutý najskôr osobám 
s predkúpnym právom za cenu znal. posudku. 
 
Hlasovanie č. 64 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (garáže na 
Wilsonovom nábreží 164 - 166),  
schvaľuje zámer odpredaja garáží č. 2 - 13 a č. 2 – 14 v bytovom dome na Wilsonovom 
nábreží 164 -166 v Nitre, súp. č. 189, zapísaných na liste vlastníctva č. 5076 pre kat. úz. Nitra                   
vo vlastníctve Mesta Nitra v celosti, pričom budú ponúknuté osobám s predkupným právom 
v zákonnom poradí v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov za cenu podľa znaleckého posudku    
a ak ani jedna z osôb s predkupným právom neuplatní svoje právo, ponúknu sa tieto garáže    
na predaj tretím osobám minimálne za znaleckú cenu spôsobom obdobným priamemu predaju 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup odpredaja v zmysle zákona č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  
                                        T: 31. 03. 2013       K: MR) - uzn. č. 286/2012-MZ 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Nitra, parc. č. 5735/1, ul. J. Mrvu)     mat. č. 686/2012 

 
Némová – odbor majetku eviduje žiadosť p. Jankulárovej, ktorá požiadala o zámenu časti 
pozemku parc. č. 5704/2, ktorá je vo vlastníctve manželov Jankulárových za rovnakú časť 
pozemku vo vlastníctve Mesta Nitry. Na základe zistenia odbor majetku dal vypracovať GP, 
aby sme zistili zabratie mestského pozemku,  ale aj zabratie pozemku manž. Jankulárových. 
Na základe GP sme zistili, že mesto Nitra zaberá z pozemku Jankulárových 14 m2, kde je 
vybudovaný chodník a naopak manž. Jankulároví využívajú ako súčasť dvora výmeru 9 m2. 
Požiadali sme geodeta o zameranie aj ostatných nehnuteľností a zistili sme, že aj ostatní                 
traja vlastníci nehnuteľností majú v oplotení časť mestského pozemku – v bode l p. Krška,   
ktorý zaberá mestskú parcelu o výmere 106 m2, p. Vojtech zaberá parcelu o výmere 27 m2 
a p. Švantner časť parcely o výmere 26 m2. Prerokovali sme nakladanie a žiadosť manž. 
Jankulárových, a zároveň sme predložili návrh na riešenie záberu týchto ostatných vlastníkov. 
Na základe toho predkladáme návrh na uznesenie a odporúčame schváliť nie zámenu, ale 
formou kúpy a predaja pozemkov, čiže to, čo Mesto Nitra zaberá manž. Jankulárovým sa 
zamení formou kúpy a predaja 1:1 za cenu účt. hodnoty pozemku vo vlastníctve Mesta. 
Predkladáme návrh schváliť v bode l – zámer odpredať novovytvorený pozemok o výmere               
9 m2 pre manž. Jankulárových z dôvodu, že manželia Jankulároví nám odpredajú časť 
pozemku, na ktorom je vybudovaný chodník s tým, že KZ na prevod pozemku o výmere 9 m2 
stráca účinnosť, ak kúpna zmluva na prevod časti pozemku vo vlastníctve manželov 
Jankulárových do vlastníctva Mesta Nitry nenadobudne účinnosť do 3 mesiacov od podpisu, 
alebo ak stratí účinnosť, tým dôjde k zámene pozemkov.  
V bode 2, 3 a 4 predkladáme návrh, a to schváliť zámer odpredaja novovytvorených 
pozemkov, ktoré sú v oplotení súkromných vlastníkov, a to l06 m2 pre Júliu Krškovú, v bode 
3 pre p. Vojtecha 27 m2 a v bode 4 - je to zámer odpredať novovytvorený pozemok o výmere  
26 m2 pre p. Švantnerovú. Do uzatvorenia kúpnej zmluvy navrhujeme schváliť nájomnú 
zmluvu na využívanú časť tohto pozemku.  
 
Hlasovanie č. 65 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, parc. č. 5735/1, 
ul. J. Mrvu) 
schvaľuje spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
1. zámer odpredať novovytvorený pozemok v k. ú. Nitra parc. č. 5735/4 o výmere 9 m2 

odčlenený geometrickým plánom č. 52/2012 z pozemku „C“KN parc. č. 5735/1 
zapísaného na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry pre Petra Jankulára a manželku 
Veroniku r. Šimonikovú, bytom Jána Mrvu 25, Nitra, z dôvodu, že nám manž. Jankulároví 
odpredávajú časť pozemku „C“KN parc. č. 5704/2, na ktorom je vybudovaný chodník,     
za podmienky že kúpna zmluva na prevod pozemku parc. č. 5735/4 o výmere 9 m2          
vo vlastníctve Mesta Nitry stráca účinnosť ak kúpna zmluva na prevod časti pozemku 
„C“KN parc. č. 5704/2, zapísaného na LV č. 3619 vo vlastníctve manželov Jankulárových 
do vlastníctva Mesta Nitry: 
a) nenadobudne účinnosť do 3 mesiacov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy na prevod 

časti pozemku parc. č. 5735/1 do vlastníctva manželov Jankulárových. V tomto 
prípade kúpna zmluva na prevod časti parc. č. 5735/1 stráca účinnosť dňom 
nasledujúcim po uplynutí 3 mesačnej lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. 

b) stratí účinnosť. V tomto prípade kúpna zmluva na prevod časti parc. č. 5735/1 stráca 
účinnosť stratou účinnosti kúpnej zmluvy na prevod časti parc. č. 5704/2. 
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Manželia Jankulároví sú vlastníkmi pozemku parc. č. 5704/2, na ktorého časti je vybudovaný 
chodník patriaci do miestnej komunikácie v správe Mesta Nitry – ul. Jána Mrvu.                       
Pre zabezpečenie užívania súčastí komunikácie verejnosťou, je nevyhnutné aby Mesto Nitra 
túto časť pozemku nadobudlo do svojho vlastníctva. 
 
2. zámer odpredať novovytvorený pozemok v k. ú. Nitra parc. č. 5735/5 – zastavané plochy 

o výmere 106 m2 odčlenený geometrickým plánom č. 52/2012 z pozemku „C“KN parc.    
č. 5735/1 zapísaného na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry pre Júliu Krškovú rod. 
Kropelovú, tr. A. Hlinku 611/8, Nitra v podiele 1/2, Štefana Kršku, Považská 18/6, Nitra 
v podiele 1/4 a Ing. PhD. Petra Kršku, Nábr. Mládeže 554/23, Nitra v podiele ¼ z dôvodu, 
že predmetnú časť pozemku dlhodobo užívajú ako záhradu spolu s pozemkami „C“KN 
parc. č. 5738 a parc. č. 5735/2 zapísanými na LV č. 1097 vo svojom vlastníctve.  

Do uzatvorenia kúpnej zmluvy bude táto časť pozemku 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 dlhodobo užívajú 
spolu s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve ako jeden celok.  
 
3. zámer odpredať novovytvorený pozemok v k. ú. Nitra parc. č. 5735/6 – zastavané plochy 

o výmere 27 m2 odčlenený geometrickým plánom č. 52/2012 z pozemku „C“KN parc. č. 
5735/1 zapísaného na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry pre Ing. Jozefa Vojtecha, ul. 
J. Mrvu 43, Nitra v podiele 1/1 z dôvodu, že predmetnú časť pozemku dlhodobo užíva   
ako záhradu a dvor spolu s pozemkami „C“KN parc. č. 5737/1 a parc. č. 5737/2, 
zapísanými na LV č. 5362 vo svojom vlastníctve.  

 
Do uzatvorenia kúpnej zmluvy bude táto časť pozemku 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 z dôvodu, že túto časť pozemku dlhodobo užíva 
spolu s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve ako jeden celok.  
 
4. zámer odpredať novovytvorený pozemok v k. ú. Nitra parc. č. 5735/7 – zastavané plochy 

o výmere 26 m2 odčlenený geometrickým plánom č. 52/2012 z pozemku „C“KN parc. č. 
5735/1 zapísaného na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry pre Ing. Evu Švantnerovú 
rod. Vojtechovú, Kostolná 20, Nitra v podiele ½ a Ing. Štefana Švantnera, ul. Kostolná 20, 
Nitra v podiele ½ z dôvodu že, predmetnú časť pozemku dlhodobo užívajú ako záhradu 
a dvor spolu s pozemkami „C“KN parc. č. 5737/1 a parc. č. 5737/2, zapísanými               
na LV č. 5362 vo svojom vlastníctve.  

 
Do uzatvorenia kúpnej zmluvy bude táto časť pozemku 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 dlhodobo užívajú 
spolu s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve ako jeden celok.  
 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený Zákonom SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov           T: 31. 03. 2013           K: MR) 
 
- uzn. č. 287/2012-MZ 
 



 41

prezentácia – 22 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.   
 

40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Nitra, križovatka Štúrova – Štefánikova ul.)   mat. č. 687/2012 

 
Némová – predkladáme návrh schváliť ako prípad hodný osob. zreteľa zámer odpredať časti 
pozemkov z „E“ parcely o výmere cca 150 m2 a časť o výmere cca 8 m2, na ktorých sa bude 
realizovať stavebný objekt - rozšírenie vozovky. Na týchto pozemkoch bude vybudovaná 
komunikácia Správy ciest, preto odporúčame schváliť odpredaj týchto pozemkov pre SSC 
s tým, že zároveň MZ súhlasí a odporučí primátorovi Mesta uzatvoriť zmluvu o uzatvorení 
budúcej zmluvy o prevode vlastníckych práv ako je uvedené v návrhu na uznesenie.    
 
Hlasovanie č. 66 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, križovatka 
Štúrova – Štefánikova ul.), 
schvaľuje 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 pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Nitra (výmeru spresní 
geometrický plán) z „E“KN parc. č. 755/2 – zast. plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 6879 
časti spolu o výmere cca 150 m2 a z „C“KN parc. č. 2039/1 - zast. plochy a nádvoria, 
zapísanej na LV č. 3681 časť o výmere cca 8 m2 a stavebný objekt SO 01 – Rozšírenie 
vozovky vybudovaný na uvedených pozemkoch pre SR – Slovenská správa ciest, Miletičova 
19, 826 19 Bratislava, IČO: 003328. 
Mesto Nitra je investorom stavebného objektu „SO 01 – Rozšírenie vozovky“ v rámci stavby 
„Stavebné úpravy s rozšírením vozovky cesty I/64 v križovatke Štúrova – Štefánikova – 
Nitra“. Kupujúci je oprávneným správcom štátnej cesty I/64 na uvedených pozemkoch.  
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov              T: 31. 03. 2013    K: MR 
 
s ú h l a s í   a   o d p o r ú č a   p r i m á t o r o v i   m e s t a   N i t r y 
uzatvoriť Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k vyššie 
uvedeným nehnuteľnostiam s budúcim preberajúcim: SR – Slovenská správa ciest, 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 003328 za nasledovných podmienok : 
- previesť vlastnícke právo a správu odovzdávaného objektu za 1,- € 
- previesť vlastnícke právo k pozemkom, ktoré sa budú nachádzať pod odovzdávaným 

stavebným objektom SO 01 – Rozšírenie vozovky za 1,- €  
- uzatvoriť Zmluvu o prevode vlastníckeho práva a správy do 30 dní od právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia na odovzdávaný objekt 
- uzatvoriť Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k pozemkom, do 15 dní po uzatvorení 

Zmluvy o prevode vlastníckeho práva a správy 
 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa uznesenia 
                                                        T: 31. 10. 2012      K: MR)                                                                           
- uzn. č. 288/2012-MZ 
 
prezentácia - 21 
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za – 18 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

41. Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra (ZSE 
Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518) mat. č. 688/2012 

 
Némová – predkladáme návrh na uznesenie v dvoch alternatívach: I. alternatíva  - schváliť 
ako prípad hodný osob. zreteľa zámer odpredať tech. zariadenie káblového rozvodu spol. ZSE 
Distribúcia za kúpnu cenu 72 602,16 € z toho dôvodu, že tento káblový rozvod sa nachádza 
v Meste Nitra na sídlisku Diely, bol vybudovaný pri obytných blokoch A, B, C a D.   
ZSE požiadala o jeho odkúpenie za obstarávaciu cenu.  
 
Hlasovanie č. 67 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                      
na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra (ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 
6, Bratislava, IČO: 36361518), 
schvaľuje 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 technického 
zariadenia NN káblového rozvodu, a to: 
1. NN kábel NAVY-J 4B x 240 mm2 dĺžka 718 m 
2. poistková rozpojovacia skriňa SR3- počet 4 ks  
 
spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518, za kúpnu cenu        
72 602,16 € z dôvodu, že NN káblový rozvod sa nachádza v meste Nitra, sídlisko Diely, 
Rýnska ul. a bol vybudovaný v r. 2011 pre bytové domy Rýnska 2, 4, 6 a 8. Cez uvedený NN 
káblový rozvod prebieha dodávka el. energie pre Diely IV obytný blok A, B, C a D Nitra - 
Klokočina Bytový objekt SO-06 Rýnska ul., parc. č. 425/1.  
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov           T: 31. 12. 2012       K: MR)  
 
- uzn. č. 289/2012-MZ 
 
prezentácia - 21 
za - 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

42. Interpelácie 
 
Kretter – vážený pán riaditeľ Mestských služieb – dňa 15. mája t. r. som Vám poslal písomnú 
požiadavku VMČ č. 7 na opravu cca 20 lavičiek, ktoré predložili predstavitelia domových 
samospráv. Ďalej zo stretnutia zástupcov VMČ so zástupcami vedenia MsS vzišla akceptácia 
ošetrovania lavičiek každoročne 1/3, ktoré bude zapracované do plánu ošetrovania lavičiek. 
Následne som sa 8. júna 2012 s Vami stretol  na sekretariáte primátora, kde sme prebrali naše 
požiadavky aj na ošetrenie lavičiek a záväzne ste prisľúbili ich realizáciu. Pretože počas leta 
sa prakticky skoro nič neurobilo, resp. ošetrilo sa len niekoľko málo lavičiek, dňa 12. 9. 2012 
som Vás e-mailom vyzval uvedenú úlohu splniť. Reakcia MsS bola taká, že cca o 10 dní sa 
Ing. Janček stretol s členom VMČ p. Kárászom, prešli časť Chrenovej, prisľúbil prácu 
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vykonať a tam to skončilo. Preto som Vás 2. 10. 2012 opäť urgentne vyzval prácu realizovať. 
Do dnešného dňa ste na moje e-maily okrem uvedeného nijako nereagoval a práca nie je 
v dohodnutom rozsahu ani dnes 18. októbra 2012 urobená. Vážený pán riaditeľ, interpelujem 
Vás s tým, že žiadam, aby ste: 

1. stanovili pevný a záväzný termín do ktorého budú lavičky v dohodnutom rozsahu 
ošetrené, 

2. uviedol, aké opatrenia prijmete k tomu, aby niektorí pracovníci MsS aktívne reagovali 
na požiadavky VMČ a ich aj v primeranom resp. v prisľúbenom čase realizovali 
(netýka sa to všetkých pracovníkov MsS, tých je väčšina).   

 
43. Diskusia 

 
Burda – na webovej stránke mesta Nitra sa objavila na budúci rok inv. akcia Štúrova ulica III. 
etapa, od križovatky Hlohovecká po železničný prejazd v Mlynárciach. Občania sa nás pýtajú, 
kedy sa bude tento úsek rekonštruovať ako súvislá oprava. 
 
Hollý – ďakujem vedeniu mesta, primátorovi, viceprimátorovi p. Štefekovi,                        
p. Šmehilovej, riaditeľovi Mestských služieb, Službytu, Nitrianskym komunálnym službám 
a všetkým zúčastneným pri čistení priestoru bývalej ZŠ Nedbalova. Nitrianske komunálne 
služby za pomoci brigádnikov v rámci Dňa dobrovoľníctva odtiaľ odviezli cca 12 t odpadu. 
Službyt zabezpečil oplotenie, osadil tabule, celý objekt je zabezpečený a je tam poriadok.  
 
Štefek – boli vám rozdané listy primátora mesta prezidentovi SFZ p. Kováčikovi a odpoveď 
p. Kováčika primátorovi mesta. Mali by sme sa k tomu vyjadriť, lebo nad futb. klubom visí 
otáznik.  
 
Hlasovanie č. 68 (o návrhu umožniť vystúpenie p. Jánovi Maniačkovi, predsedovi klubu spol.              
M. R. Štefánika – na tému „Zbierka na sochu gen. M. R. Štefánika v Nitre) 
prezentácia – 22  
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
p. Maniaček – naša spoločnosť je dobrovoľné občianske združenie a organizuje fin. zbierku 
na bronzovú sochu gen. M. R. Štefánikova podľa návrhu akad. sochára Miroslava Tomašku 
z Bánoviec nad Bebravou, ktorý vyhral súťaž vyhlásenú mestom Nitra. Zbierku povolil 
Obvodný úrad v Nitre od 14. 5. - 31. 12. 2012. Doteraz sa vyzbieralo 1 300 €. Chceme 
požiadať všetkých dospelých obyvateľov mesta Nitry, aby prispeli do zbierky sumou 
najmenej 1 €, tak by sa nazbieralo 70 tis. €, čo je polovica zo sumy 133 tis. € na zhotovenie 
sochy. Po ukončení zbierky celú sumu spoločnosť odovzdá mestu celú sumu výlučne                    
na zhotovenie sochy.  
 
Chrenko – viackrát sme sa stretli na tému VMČ Chrenová - Janíkovce, kedykoľvek vám 
dokážem, že určite sme opravili viac ako 1/3-inu lavičiek a ani jednému VMČ  nevenujeme 
toľko pozornosti ako Chrenovej. Neustála nespokojnosť a neustála interpelácia a predkladanie 
podkladov nás núti, že veľmi často sa zaoberáme VMČ Chrenová a veľmi často robíme 
výjazdy a opravujeme nielen lavičky, chodníky, hracie plochy a detské ihriská. Som ochotný 
to doložiť a vykonzultovať si problémy, ktoré sa týkajú VMČ. 
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Štefek – k súvislej oprave Štúrova od železničného priecestia po križovatku Hlohovecká -              
na septembrovom MZ sme sa rozhodli dofinancovať túto inv. akciu, pretože okresný 
dopravný inšpektorát ešte navrhol určité opatrenia, ktoré smerovali k ľavému odbočeniu                  
na Diely. To bola jedna úprava, ktorú sme podporovali navýšením prostriedkov. Druhá bola 
na križovatke, kde je regionálna správa ciest, kde sú firmy, budú urobené ostrovčeky, 
výbočiská. Ak to podmienky dovolia, môže sa to robiť v tomto roku, ak nie, pôjde to                       
do presunu na budúci rok.  
Chrenovský most mal mať pôvodne inú konštrukciu. Pôvodne vypracovaná PD na most bola 
v hodnote 5 mil. €, prišlo ku korekcii tohto projektu a pôvodná PD uvažovala, že chodci a 
cyklisti budú chodiť cez úrovňovú križovatku cez cestné teleso pred internátom UKF. 
Opatrením, ktoré sme urobili podchodom sme získali prvú bezpečnú cyklotrasu o dĺžke 4,5 
km, ktorá ide od univerzitného mostu až po park Sihoť vrátane. V našom meste máme 25 km 
cyklotrás, nie všetky sú bezpečné. Most svietil počas našich sviatkov - Dni Nitranov, pri 
návšteve partnerského mesta Gosford, počas vianočných sviatkov, čiže podľa aktuálnosti. 
Môžete navrhnúť termínovník, kedy by toto svetlo malo pravidelne svietiť. 
Reakcia na list FC - v pondelok v nitrianskych novinách odznela informácia, že tu boli 
zástupcovia FC a odišli sklamaní. Boli tu p. Beder a p. Maďar, zobrali sme na vedomie, že 
nebudú financovať tento klub. Financovanie takéhoto klubu v našom meste podľa vyjadrenia 
majiteľov je na úrovni  l 200 tis. €/ročne. Nemuselo to byť všetko financované z mesta, sú 
tam určité marketingové veci, zmluvy o reklame. Dnes nám gen. manažer FC doručil  
príjmovú a výdavkovú tabuľku, považujem príjmovú tabuľku za neúplnú, nie je tu príjem                 
zo vstupného, za prestupy hráčov, za reklamné plochy.  
 
Paliatka – chcem upozorniť na to, že v uplynulom období boli v Nitre odovzdané dve 
nádherné športoviská – jedno športovisko a detské ihrisko, skateboardovú dráhu na Dieloch. 
Chcem apelovať na to, aby sa tam čím skôr vybudoval kamerový systém, aby sa nám 
zachovali v takom stave, ako sú.  
 
Hollý – na komisii dopravy a verejného poriadku sme preberali aj nevyhnutné výdavky                  
na MsP + na odbor dopravy a prijali sme uznesenie, že určitú fin. čiastku, ktorá by mala byť 
použitá na nemenovaný priechod, by sme dali stiahnuť a o túto čiastku by sme navýšili 
dopravné značenie.   
 
Šmehilová – dňa 6. 11. jedno občianske združenie organizuje konferenciu, ktorá je zameraná 
na problematiku  predčasne narodených detí a po prvýkrát na Slovensku sa budú oceňovať 
ľudia, ktorí pôsobia v tejto oblasti. Pri tejto príležitosti, keďže ide o purpurové srdce, ide 
o svetový deň, budú významné budovy v rôznych mestách nasvietené na túto farbu. Bola by 
som rada, keby sme sa ako mesto do toho zapojili, že by sa náš chrenovský most nasvietil               
na purpurovú farbu. 
 
Burda – chcem požiadať o podporu pri položke kamerový systém Na Hôrke 1, nové 
parkovisko a okružná križovatka, Podarilo sa nám ju dostať do koncepcie inštalácia 
kamerového systému na rok 2013. Po konzultácii s MsP som dostal informáciu, že                       
na inštaláciu je treba 8,5 tis. €. Máme tam veľké problémy, viackrát sa tam stali krádeže, 
dochádza k poškodeniu áut, tento víkend tam niekto napísal na parkovisku fašistické znaky. 
Dalo by sa to zamedziť inštaláciou kamerového systému.  
 
Dovičovič – keďže budeme mať v správe skatepark, upozorňoval som na prevádzkové 
podmienky, lebo počúvame sťažnosti na prevádzkový čas. Posielajú nám z iných miest 
prevádzkový čas, kde sa toto používa aj pre bicykle a kolobežky. Tento objekt mesto krásne 
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vybudovalo a súčasne vstúpilo do toho neuváženým naprogramovaním prevádzkového 
poriadku. Kolegovia z ČR prevádzkujú takéto ihrisko a dostávajú na prevádzku od mesta 200 
tis. Kčs ročne. Dúfam, že pri rozpočte sa na to bude myslieť, aby sme mohli relevantne 
ihrisko spravovať.  
 
Hozlár – chcem reagovať na prevádzkovú dobu športovo-rekreačného areálu skateparku – 
k projektu pre stavebné povolenie bola spracovaná hluková štúdia, ktorá bola nasimulovaná 
na stav, ktorý tam v budúcnosti bude. Na základe toho Hygiena stanovila prevádzkovú dobu. 
Počas otvorenia sme zabezpečili merania, ktoré sa vyhodnocujú a tie budú opätovne 
predložené na posúdenie RÚVZ a podľa toho bude upravená doba prevádzkovania 
skateparku. Keď sme pripravovali prevádzkový čas, už vtedy boli sťažnosti od obyvateľov 
okolitých činžiakov na urampu, ktorá tam vytvárala hluk. Vtedy nás Hygiena upozorňovala          
na dodržiavanie nimi povoleného prevádzkového času. 
   

44. Návrh na uznesenie 
 
Burda – môžem konštatovať, že ku všetkým bodom, ktoré boli zaradené do dnešného 
rokovania, boli prijaté uznesenia. 
 

45. Záver 
 
     Na záver zástupca primátora p. Štefek skonštatoval, že program mestského zastupiteľstva 
bol vyčerpaný a  vyhlásil 21. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre                      
za skončené. 
 
 
Nitra, 2. 11. 2012     
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