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Z á p i s n i c a
z 13. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre

Dátum a miesto konania:   Nitra, 17. 12. 2015
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:                    p. Miloš Dovičovič a p. Renáta Kolenčíková

P R O G R A M: 

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

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

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

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

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 386/2015-MZ zo dňa           
22. 10. 2015 mat. č. 419/2015

4. Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta 
v znení dodatkov, v časti § 1 odst. 1 písm. b) – vyhradenie verejného priestranstva                
na trvalé parkovanie mat. č. 428/2015

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 mat. č. 427/2015

6. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom    
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mat. č. 436/2015

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 4/2015 o poskytovaní 
elektronických služieb mat. č. 438/2015

8. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľové oblasti: 
     a/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností   
     b/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt

mat. č. 433/2015

9. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľové oblasti:  
a) sociálna oblasť 
b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom

mat. č. 442/2015
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10. a) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2016 - 2018 mat. č. 426/2015
b) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016    

s výhľadom na roky 2017-2018      mat. č. 426/2015-a

11. Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA 
Nitra, a. s. za rok 2014 a návrh jej vysporiadania mat. č. 456/2015

12. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra na rok 2015 
mat. č. 441/2015-1

13. Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2015           mat. č. 432/2015

14. Informatívna správa o Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2015, 2016
mat. č. 434/2015

15. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre mat. č. 415/2015

16. Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre mat. č. 423/2015

17. Návrh na doplnenie člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie,       
správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov mat. č. 424/2015

18. Návrh na zrušenie Redakčnej rady mesta Nitra, uznesenia Mestského zastupiteľstva    
v Nitre č. 93/2009-MZ zo dňa 7. 5. 2009 v znení uzn. č. 116/2011-MZ zo dňa 26. 5. 2011, 
v znení uzn. č. 25/2015-MZ zo dňa 5. 2. 2015 a návrh na zriadenie Rady masmediálnej 
komunikácie a schválenie Štatútu Rady masmediálnej komunikácie mat. č. 425/2015

19. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre             
na I. polrok 2016 mat. č. 393/2015

20. Návrh Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb mat. č. 453/2015

21. Návrh organizačnej štruktúry príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra
mat. č. 381/2015-1

22. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Prenájom stĺpov verejného osvetlenia v meste Nitra a prevádzka Orientačného 
a informačného systému v meste Nitra“ mat. č. 455/2015

23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového 
priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre mat. č. 454/2015

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 
novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 4821/148 až 4821/312, k. ú. Nitra, 
PROXENTA Private Equity, s. r. o.) mat. č. 452/2015

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra 
(Západoslovenská distribučná, a. s., stavba „NA Nitra rekonštrukcia Prednádražie –
NNK“) mat. č. 450/2015
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26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 5480/5, kat. úz. Zobor) mat. č. 395/2015

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ 
KN parc. č. 2075/1, k. ú. Nitra) mat. č. 443/2015

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
o výmere 7 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/13, kat. úz. Chrenová)

mat. č. 429/2015

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra   (prenájom časti 
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 890/10 a parc. č. 890/48, kat. úz. Chrenová                    
pre spoločnosť MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, Nitra)

mat. č. 430/2015

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre mat. č. 377/2015

31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  (odpredaj 
novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 3864/5, 3864/6 a 3855/11, k. ú. Nitra, 
Ing. Jozef Obrtáč s manželkou Ing. Janou Obrtáčovou) mat. č. 449/2015

32. Návrh na odňatie z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. – MŠ Nedbalova ul. 
mat. č. 447/2015

33. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. (technické zhodnotenie budovy súp. č. 104 – prístavba 
s podkrovím, býv. ZŠ Svätourbanská ul.) mat. č. 448/2015

34. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. (areál objektu Na Hôrke č. 30, parc. č. 462/60 – zast. 
plocha a nádvorie, k. ú. Mlynárce) mat. č. 440/2015

35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 314/2015-MZ zo dňa           
10. 09. 2015 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry –
Kubáň – Pehaničová – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra) mat. č. 445/2015

36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 115/2015-MZ zo dňa 
19.03. a 09.04.2015 (návrh na zmenu doby nájmu v nájomných zmluvách uzatvorených 
na prenájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami) mat. č. 431/2015

37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2014-MZ zo dňa          
20. 11. 2014 v znení neskorších prijatých zmien (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov a voľných plôch                     
na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre) mat. č. 451/2015

38. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 367/2015-MZ zo dňa 
22.10.2015 (prenájom nebytových priestorov - podchod na Klokočine v kat. území Nitra -
Ing. Michal Hronček, Richtára Peregrína 21, 949 01 Nitra) mat. č. 400/2015
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39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku 
„C“ KN parc. č. 361/12, k. ú. Veľké Janíkovce) mat. č. 444/2015

40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Omastová –
odpredaj pozemku, k. ú. Kynek) mat. č. 446/2015

41. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Dolné 
Krškany, pozemok „C“KN parc. č. 1204/1, ul. Pri mlyne) mat. č. 417/2015

42. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Dolné 
Krškany, pozemok „C“ KN parc. č. 1208, ul. Pri mlyne) mat. č. 418/2015

43. Interpelácie

44. Diskusia

45. Návrh na uznesenie

46. Záver

1. Otvorenie

Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny 
prítomných  23 poslancov, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

(Nasledovalo predvianočné vystúpenie folklórnych súborov Borinka a Furmani)

2. Voľba pracovných komisií

predsedníčka návrhovej komisie:   p.  Lívia Šumichrastová
členovia  návrhovej komisie:   pp. Miloslav Hatala, Jozef Slíž, Ľuboš Török, Marta Rácová

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

primátor – predkladám návrh na voľbu poslanca povereného viesť zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na túto funkciu 
navrhujem poslanca mestského zastupiteľstva  p. Milana Burdu.

Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 13. zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na túto funkciu 
navrhujem poslanca mestského zastupiteľstva  p. Milana Burdu)
prezentácia – 27
za - 27
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proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

primátor - dodatočne Vám boli doručené do osobných priečinkov poslancov nasledovné 
materiály: 

- mat. č. 458/2015 „Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska 
investičná, s. r. o. formou peňažného vkladu“,

- mat. č. 460/2015 „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015“,
- mat. č. 459/2015 „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie 

Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2015“, 
ktoré navrhujem v prečítanom poradí zaradiť do programu dnešného rokovania za pôvodný 
bod 11, ako nové body 12, 13, 14.
Ďalej navrhujem ako 8. bod prerokovať mat. č. 426/2015 „Návrh viacročného rozpočtu Mesta 
Nitry na roky 2016 – 2018“, ktorý je uvedený v programe pod por. č. 10, teda navrhujem 
presunúť tento bod programu ešte pred schvaľovaním:
- mat. č. 433/2015 „Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016          

pre cieľové oblasti: 
     a/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností   
     b/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt“
a
- mat. č. 442/2015 „Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016          

pre cieľové oblasti:  
a) sociálna oblasť 
b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom“, 

ktoré navrhujem následne prerokovať v prečítanom poradí ako 9. a 10. bod. 
Z programu dnešného rokovania navrhujem vypustiť:
      - mat. č. 452/2015, „Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(odpredaj novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 4821/148 až 4821/312, k. ú. 
Nitra, PROXENTA Private Equity, s. r. o.)“, ktorý je zaradený v programe pozvánky              
pod por. č. 24, a to na základe stanoviska mestskej rady zo dňa 15. 12. 2015, ktorá vrátila  
tento materiál na dopracovanie za účelom objasnenia určitých skutočností.
Pripomínam, že k predmetnému materiálu Vám bola dodatočne doručená aj „Žiadosť 
o prehodnotenie odpredaja pozemkov pod parkovacími miestami spol. PROXENTA Private 
Equity, s. r. o. v Nitre na Potravinárskej ulici“ zo dňa 1. 12. 2015.
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.:

- por. č. 35 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 314/2015-MZ 
zo dňa 10. 09. 2015 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitry – Kubáň – Pehaničová – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra)“, mat. č. 445/2015

a zámery pod por. číslami:

- por. č. 39 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 
pozemku „C“ KN parc. č. 361/12, k. ú. Veľké Janíkovce)“, mat. č. 444/2015,

- por. č. 40 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Omastová – odpredaj pozemku, k. ú. Kynek)“, mat. č. 446/2015,

- por. č. 41 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                
(k. ú. Dolné Krškany, pozemok „C“KN parc. č. 1204/1, ul. Pri mlyne)“, mat. č. 417/2015,
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- por. č. 42 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra      
(k. ú. Dolné Krškany, pozemok „C“ KN parc. č. 1208, ul. Pri mlyne)“, mat. č. 418/2015.

Navrhujeme z programu dnešného rokovania vyradiť mat. č. 443/2015 „Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN parc. č. 2075/1, k. ú. 
Nitra)“. Je to parkovanie na Štefánikovej ulici za domom pod Polygonom, nakoľko to chceme 
dať do súvislosti s celkovým riešením parkovania v centre, tzn. CVČ Domino, parkovanie 
Štefánikova.

Hlasovanie č. 3 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 458/2015 „Návrh  na zvýšenie 
základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. formou peňažného 
vkladu“)   
prezentácia -  27
za - 22
proti - 0
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 4 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 460/2015 „Návrh na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015“,)
prezentácia - 29
za - 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 5 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 459/2015 „Návrh na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre            
na rok 2015“,
prezentácia – 29
za - 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 6 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 445/2015 „Návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 314/2015-MZ zo dňa 10.09.2015 (Návrh  na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - Kubáň, Pehaničová – odpredaj 
pozemku, k. ú. Nitra)“)
prezentácia - 28
za - 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 7 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 444/2015 „Návrh na zámer  
nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN parc. č. 
361/12, k. ú. Veľké Janíkovce)“)
prezentácia - 27
za – 27



7

proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 8 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 446/2015 „Návrh na zámer nakladania 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Omastová – odpredaj pozemku, k. ú. Kynek)“)
prezentácia – 28
za – 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 9 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 417/2015 „Návrh na zámer nakladania 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Dolné Krškany, pozemok „C“KN parc. č. 
1204/1, ul. Pri mlyne)“)
prezentácia - 28
za – 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 10  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 418/2015 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Dolné Krškany, pozemok 
„C“KN parc. č. 1208, ul. Pri mlyne)“)
prezentácia – 29
za - 29
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 11 (o návrhu presunúť mat. č. 426/2015 „Návrh viacročného rozpočtu Mesta 
Nitry na roky 2016 - 2018 “ ako bod 8)
prezentácia – 29
za - 29
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 12 (o návrhu vypustiť z programu mat. č. 452/2015 „Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj novovytvorených pozemkov reg. „C“ 
KN parc. č. 4821/148 až 4821/312, k. ú. Nitra, PROXENTA Private Equity, s. r. o.)“)
prezentácia – 28
za – 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 13 (o návrhu vypustiť z programu mat. č. 443/2015 „Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN parc. č. 2075/1, k. ú. 
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Nitra)“)
prezentácia - 27
za - 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 14 (o návrhu programu ako celku)
prezentácia – 29
za - 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov: p.  Antona 
Krettera a p. Janku Buršákovú. 
Overovateľmi zápisnice z 12. zasadnutia (riadneho) mestského zastupiteľstva zo dňa            
26. 11. 2015 boli p. Peter Košťál a p. Jozef Slíž. 
Žiadam overovateľov, aby uviedli stanovisko k zápisnici.                                                           

Košťál – zápisnicu z 12. zasadnutia riadneho MZ konaného dňa 26. 11. 2015 som si prečítal, 
bola napísaná v súlade s rokovacím poriadkom, a preto som ju podpísal.

Slíž – zápisnicu som si prečítal a svojím podpisom potvrdil jej správnosť. 

primátor – pokiaľ nie sú pripomienky zo strany overovateľov, považujem týmto zápisnicu                
za schválenú.

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

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

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

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

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

Trojanovičová – uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 386/2015-MZ zo dňa           
22. 10. 2015 mat. č. 419/2015

Trojanovičová – uznesenie je splnené na zasadnutí MZ dňa 26. 11. 2015 mat. č.  414/2015

Košťál – k stavebným zákazkám sa chcem spýtať, kto ich vykonal, kde a za akú sumu?
K bodu 8) revitalizácia, zhotoviteľ STOINGSTAV, táto firma neexistuje. 
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prednosta – ide o preklep, je to STOFINGSTAV. 

Hlasovanie č. 15 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  
uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa  14.12.1995
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 181/95-MZ v bodoch a), b), c), d) sa plní a zostáva                      
v platnosti) - uzn. č. 430/2015-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa 10.5.2001
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 111/2001-MZ v bode d) sa plní a zostáva v platnosti) 
- uzn. č. 431/2015-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa 14.3.2013
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 102/2013-MZ sa plní a zostáva v platnosti)                             
- uzn. č. 432/2015-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 386/2015-MZ zo dňa 22.10.2015
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 386/2015-MZ je splnené (na zasadnutí MZ dňa 26.11.2015, 
mat. č. 414/2015) - uzn. č. 433/2015-MZ

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

4. Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta 
v znení dodatkov, v časti § 1 odst. 1 písm. b) – vyhradenie verejného priestranstva                
na trvalé parkovanie mat. č. 428/2015

Materiál uviedla Ing. Keselyová, hlavný kontrolór Mesta Nitra.
Mestská rada v Nitre prerokovala Správu o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 4/2009 
o parkovaní na území mesta v znení dodatkov, v časti § 1 odst. 1 písm. b) – vyhradenie 
verejného priestranstva na trvalé parkovanie, odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
schváliť podľa predloženého návrhu.

Rácová – mestská rada v tomto bode programu prijala uznesenie a chcem navrhnúť, aby sa 
táto kontrola, ktorú sme prijali zaradila do Plánu kontroly na I. polrok: 
Mestská rada v Nitre odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uložiť
1. Energetickej agentúre vypracovať správu o vývoji trhových cien energií                                    

za predchádzajúce obdobie 5 rokov v porovnaní s cenami energií zazmluvnenými Mestom 
Nitra počas rovnakého obdobia

2. posúdiť výhodnosť týchto zazmluvnených cien na dodávku energií pre mesto Nitra              
na základe vypracovanej správy.

Toto uznesenie, ktoré bolo prijaté na mestskej rade, navrhujem zapracovať, aby útvar kontroly 
v spolupráci s EA zhodnotili odber energií Mestom Nitra a posúdili efektívnosť využívania, 
pretože pri porovnaní za posledné roky prostriedky vynakladané na tento účel neúmerne 
narástli. 

prednosta – áno, mestská rada prijala uznesenie, ktorým odporúča MZ uložiť EA urobenie 
takéhoto auditu, ale bolo by potrebné, aby to bolo urobené v rámci bodu Diskusia, pretože to 
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nie je uložené do povinností hl. kontrolóra v rámci Plánu kontrolnej činnosti, ale je to                   
pre EA, čiže s týmto bodom a uznesením by to nemalo vecnú súvislosť. 

Keselyová – to uznesenie nebolo prijaté pri Pláne kontrolnej činnosti, uznesenie mestskej rady 
je v materiáli, ale bolo prijaté v bode „Rôzne“.

Hlasovanie č. 16 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta v znení 
dodatkov, v časti § 1 odst. 1 písm. b) – vyhradenie verejného priestranstva na trvalé 
parkovanie
a) b e r i e  n a  v e d o m i e

Správu o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta 
v znení dodatkov písm. b) – vyhradenie verejného priestranstva na trvalé parkovanie 
a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou

b) u k l a d á 
hlavnému kontrolórovi 
vykonať kontrolu plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou

T: 30.4.2016    K: MR) - uzn. č. 434/2015-MZ  
prezentácia - 28
za - 25
proti - 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 mat. č. 427/2015

Materiál uviedla Ing. Keselyová, hlavný kontrolór Mesta Nitra.

Hlasovanie č. 17 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh plánu 
kontrolnej činnosti na  I. polrok 2016
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016) - uzn. č. 435/2015-MZ

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

6. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

mat. č. 436/2015
Materiál uviedol Mgr. Vladimír Petrík, vedúci odboru miestnych daní a poplatkov.

Hlasovanie č. 18 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
u z n i e s l o   s a  n a v y d a n í
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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u k l a d á
vedúcemu odboru miestnych daní a poplatkov zabezpečiť prostredníctvom referátu 
klientskeho centra
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry 

č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady               
na úradnej tabuli                                          T: ihneď

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým  T: ihneď      K: referát organizačný)
- uzn. č. 436/2015-MZ

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

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 4/2015 o poskytovaní 
elektronických služieb mat. č. 438/2015

Materiál uviedol JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ. 

Greššo – mestská rada na svojom zasadnutí prijala uznesenie, ktorým odporúča MZ schváliť.

Hlasovanie č. 19 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 4/2015 o poskytovaní elektronických služieb
u z n i e s l o   s a  n a v y d a n í
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 4/2015 o poskytovaní elektronických služieb
ukladá vedúcemu kancelárie prednostu zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho 
centra

- uzn. č. 437/2015-MZ

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

8. a) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2016 - 2018 mat. č. 426/2015
b) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 

2016 s výhľadom na roky 2017-2018     mat. č. 426/2015-a

Materiál uviedol Ing. Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu.

Keselyová – podkladom pre vypracovanie stanoviska bol spracovaný návrh viacročného
rozpočtu na roky 2016 - 2018, a to v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a v programovej 
štruktúre. Preverovala som dodržiavanie zákonných podmienok, povinností pri zostavovaní 
viacročného rozpočtu, návrh je zostavený v súlade s platnou legislatívou, a to zákonom 

- vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 4/2015 
o poskytovaní elektronických služieb           T: do 10 dní

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým    T: do 30 dní   K: ref. organizačný) 
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, a taktiež v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie vydanej MF. 
Rozpočet sa vnútorne člení na bežný, kapitálový a finančné operácie, je zostavený 
v programovej štruktúre ako nám to prikazuje zákon, a v súlade so zákonom o rozpočtovej
zodpovednosti. Konštatujem, že návrh viacročného rozpočtu mesta Nitry na roky 2016 - 2018 
bol spracovaný v  súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Čo sa týka vnútorného obsahu návrhu rozpočtu na rok 2016, pri spracovaní som dospela 
k názoru, že tvorba rozpočtu sa riadila Pravidlami zostavovania rozpočtu na rok 2016, ktoré 
schválilo MZ na júnovom zasadnutí, a takisto obsahuje východiskové ukazovatele, ktoré 
schválilo MZ na novembrovom zasadnutí. Návrh rozpočtu na rok 2016 je spracovaný 
a predložený MZ ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 
5 832 560 € vrátane rozpočtových organizácií. Kapitálový rozpočet je zostavený taktiež ako 
prebytkový v sume 147 720 €. 
Čo sa týka príjmovej časti rozpočtu, je naplánovaná vo výške 49 787 300 €, pričom príjmová
časť rozpočtu oproti východiskovým ukazovateľom sa líši v pol. príjmy škôl, a to v dôsledku 
schválenia zmeny právnej formy hospodárenia ZUŠ. Pozitívne hodnotím skutočnosť, že návrh 
rozpočtu je zostavený tak, že úhrada náhradných zdrojov financovania bude realizovaná 
prevažne z bežných príjmov rozpočtu a návrh príjmovej časti je zostavený reálne 
a nepredpokladám žiadne riziko pri jeho plnení. 
Čo sa týka výdavkovej časti rozpočtu, tieto sú naplánované vo výške príjmov tzn. 49 787 300
€. Pri kontrole dodržiavania ustanovení Pravidiel zostavovania rozpočtu, a takisto                        
pri preskúmaní celého návrhu rozpočtu som zistila určité nezrovnalosti, ktoré uvádzam 
v predloženom stanovisku. Záverom však konštatujem, že návrh rozpočtu nezvyšuje 
zadlženosť mesta, taktiež výdavková časť rozpočtu pokrýva všetky zákonné funkcie mesta. 
Na základe uvedených skutočností a po zohľadnení pripomienok a zistení odporúčam MZ 
návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť a rozpočet na roky 2017 a 2018 vziať na vedomie. 

Burda – chcem požiadať o prestávku na poradu poslaneckých klubov.

Marko – dávam pozmeňovací návrh: v kapitole odbor školstva a mládeže a športu presunúť 
z položky  642002 „Športové kluby a partnerstvá“ na položku 637004  „Šport pre všetkých“ 
fin. čiastku 1 700 €. 
Jedná sa o podporu pravidelného športového podujatia Bežecká Nitra. Je to amatérske, veľmi 
dobré bežecké podujatie s účasťou cca 100 amatérskych bežcov, aj detí,  a zatiaľ to robia                 
bez pomoci mesta, a keďže to nezaťaží rozpočet, mohli by sme túto akciu podporiť. 

Rácová – 1/ Pýtam sa p. Daniša, či akceptoval pripomienky hl. kontrolórky, ktoré vzniesla 
k rozpisu fin. prostriedkov v kapitole školstva?
2/ Nedostala som odpoveď na otázku – vo výdavkoch rozpočtu mesta na roky 2016 - 2018 –
výdavky bez základného školstva, CVČ a MŠ som poukázala na to, že v pol. energie, voda,  
a komunikácie neúmerne rastú finančné náklady. V roku 2013 sme mali plnenie 234 tis. €, 
v roku 2014 226 tis. € a v roku 2015 už 393 tis. €, pričom očakávaná skutočnosť je uvedená 
oveľa nižšia 317 tis. €, návrh na rok 2016 je 336 tis. €. Pýtala som sa, prečo je u energií, vody
a komunikácií, ktoré tam patria, taký nárast a výhľady hovoria o ďalšom raste?
3/ Hovorilo sa o tom ako posilniť inv. akcie v roku 2016 v rámci VMČ. 
Navrhujem k tomuto bodu uznesenie: 
v príjmovej časti navŕšiť pol. 231 príjem z predaja kapitálových aktív + 500 tis. € a tieto 
viazať na inv. akcie VMČ pomerne podľa počtu obyvateľov územia prislúchajúceho k VMČ 
a prerozdeliť na najbližšom rokovaní MZ. 



13

Štefek – asi nikto z nás nie je spokojný s takto pripraveným rozpočtom najmä v kapitole
odboru inv. výstavby a rozvoja mesta. Každý rok tam absentujú pripravené akcie do ďalšieho 
roka, čo súvisí aj s tým, že sme zobrali viacero úverov a tie sa preinvestovali v min. rokoch a 
treba ich platiť. Odporučil by som p. primátorovi a poslancom NSK, aby sa pokúsili 
rokovaním a uznesením na zastupiteľstve požiadať, aby sme sa konečne dohodli s VÚC                  
na predaji budov, ktoré sú v našom vlastníctve a oni ich užívajú. Urobte si analýzu, koľko 
máme na cintorínoch miesta na pochovávanie, je nevyhnutné zvýšiť kapacitu, to číslo je 
alarmujúce. Treba povedať, že netreba blokovať predaj nášho majetku, môžme si tým 
pomôcť. 

Kretter – prerokovávame jeden z najvýznamnejších materiálov pre činnosť MZ a mesta                   
pre budúci kalendárny rok. Mám dojem, že sa o rozpočte nediskutovalo ako predtým, keď 
sme boli zvolaní na poradu klubov. V minulom období sa príprave rozpočtu venovalo viac 
času. Vedúci odborov, útvarov museli obhajovať jednotlivé položky pred finančnou komisiou,
a potom sa na MZ pokračovalo pružne. Pri tvorbe rozpočtu je prvým krokom spracovanie 
nevyhnutých výdavkov, výhľad príjmov. Sú tam nevyhnutné výdavky, to znamená, čo musí 
byť. Keď sme tento materiál o nevyhnutných výdavkoch preberali, použil som termín, že je 
tam dosť rezerv a použil som slogan „vata“, to sa tam nachádza. Nikdy sa nestalo čo teraz, že 
tá „vata“ sa využíva ešte ani nie je schválený rozpočet. Konkrétne sme ako nevyhnutný 
výdavok schválili pre úsek vnútornej správy 175 tis. € na energie a o niekoľko dní sa 
v materiáli objavuje zníženie tejto položky na 155 tis. €. Zamyslime sa nad tým ako tvoríme 
základ tohto rozpočtu, keď v nevyhnutých výdavkoch dovolíme mať toľko „vaty“. 
Preto predkladám návrh na uznesenie:
MZ odporúča Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť v spolupráci so zástupcami poslaneckých klubov MZ pripraviť návrh 
na účelové použitie časti finančných prostriedkov mesta pri nedočerpaní nevyhnutných 
výdavkov na úseku vnútornej správy a ostatných odborov MsÚ uvedených v materiáli č. 
380/2015 a schválených mestským zastupiteľstvom dňa 22.10.2015 uznesením č. 337/2015-
MZ a následne prenesených do materiálu na rokovanie MZ č. 426/2015 a predložiť ho                
na prerokovanie na marcovom zasadnutí MZ v r. 2016.
V návrhu na rozpočet je enormný nárast nákladov na výpočtovú techniku a softwere. 
Výdavky v roku 2016 budú výrazne vyššie. Akou sumou sa na tom podieľa zavedenie nového 
informačného systému a s touto sumou sa počíta aj vo zvýšených výdavkoch v nasledujúcich 
rokoch?
Diskutovalo sa k pol. 717 002 – inv. akcie VMČ 140 tis. €, táto suma v našom rozpočte je              
pre 7 VMČ almužná. Mestská časť Chrenová – Janíkovce bude mať v roku 2015 dve inv. 
akcie - zateplenie budovy Olympia a rekonštrukcia ZŠ Topoľová, pričom žiadne školy neboli 
doteraz na úkor financií pre príslušné VMČ. Myslím si, že ďalší zdroj peňazí na investície
môže byť náš záverečný účet, preto predkladám návrh: 
MZ schvaľuje v prípade dosiahnutia finančného prebytku v rozpočte Mesta Nitra za rok 2015 
použitie voľného prebytku na investičné akcie navrhnuté VMČ.
To znamená, že z tohto prebytku sa najskôr uhradia všetky povinnosti, ktoré mesto má a až  
z toho to, čo ide na investície VMČ. Preto je napísané z voľného prebytku, nie z celého
prebytku.

Oremus – myslím si, že jednotlivé VMČ sú podfinancované a treba posilniť fin. právomoc 
a možnosti jednotlivých VMČ. Chrenová – Janíkovce mali 20 tis. € a zrealizovaných 
drobných akcií je za 8 tis. €. Ťažko sa počúvajú od občanov komentáre, pripomienky 
a sťažnosti. Nemyslím, že tie návrhy, ktoré tu padli by oberali rozpočet mesta v celom 
objeme. Ak máme 50 mil. € príjmy, na celkové inv. akcie by malo byť 5 % vyčlenených           



14

na investície. Hovoríme o sume 2,5 mil. €, kde by malo ísť 0,5 mil. € na drobné inv. akcie a                
2 mil. € by zostalo na celomestské väčšie projekty. V rámci rozpočtu NSK máme k 30. 9. 
prebytok fin. prostriedkov 25 mil. €. Budem rád sprostredkovateľom a iniciátorom, verím, že 
ho podporia aj p. Nemky a p. Vančo, aby sme pomohli takéto niečo presadiť, či už  budova 
Gymnázia, alebo ktoré by mohli mestu finančne pomôcť, aby sme tieto veci mohli začať 
realizovať.

Gut – máme nedotiahnuté inv. akcie čo sa týka kanalizácie. Ako uvažujeme do budúcna,
budeme hľadať prostriedky a dotiahneme to v horizonte 2 - 3 rokov alebo to necháme                     
na náhodu a doinvestuje sa to z nejakých iných peňazí?

Burda – naše VMČ sú zdanlivo podfinancované, ale to nie sú jediné peniaze, ktoré boli
investované. Zobrali sme si úver a musíme ho zaplatiť. Zateplenie školy, rozbité chodníky –
občania by chceli mať všetko hneď. Tiež sme na ZŠ Na Hôrke čakali dlhé roky. Rozdelili sme 
si to a dohodli sme sa, ktorú školu postupne zrekonštruujeme. Postupne rekonštruujeme KD 
v Dražovciach, kde sa v minulosti neurobilo nič, tiež KD Janíkovce, na sídliskách nás pália 
parkovacie plochy. Ja by som nepovedal, že rozpočet je zlý alebo že neodzrkadľuje všetko. 
Áno, už dávno sme mali vydobiť budovu Gymnázia Golianovo, aby ju NSK kúpil.
Zdanlivo sa zdá, že je rozpočet konzervatívny, v priebehu roka sa upravuje. Dopracujeme sa 
možno na úroveň 60 mil. € za rok, tam sa musia nájsť peniaze pre VMČ, nevieme ich teraz 
zagarantovať ani na strane príjmov, ani výdavkov. Min. rok sme zrealizovali chodníky            
za 500 tis. €, aj to je úspech, neviďme len  tých 20 tisíc, to je len na drobné inv. akcie, ktoré sa 
objavia v priebehu roka. Na väčších akciách sa musíme dohodnúť na úrovni vedenia a MZ 
a my nesmieme blokovať predaj nášho majetku z nejakých konzervatívnych dôvodov. 

Šmehilová – my sme kritizovali to, že pre VMČ sa vyčlenilo po 20 tisíc, a práve VMČ 
Chrenová sa podarilo zrealizovať akcie za 8 tisíc, tzn. ani nie polovica, ktorú VMČ dostal. My 
hovoríme o tom, že keď sú už schválené fin. prostriedky, aby sme ich reálne aj v tom roku 
využili. Veľa vecí sa urobilo, ale veľa drobných vecí, za ktoré nás ľudia kritizujú, nie sú 
urobené, a potom vyzeráme za neschopných. Keď si pozriete naše inv. akcie, väčšinou 
prebieha VOS. To je neschopnosť úradu alebo priorita iných MČ?

primátor – toto je položka, ktorú nevidím rád v rozpočte 140 tisíc na akcie VMČ, pretože 
akcie VMČ sú všetky, ktoré sú v meste a musia ísť riadnym spôsobom, to znamená cez VO, 
inv. odd. až po kolaudácie. Dohodli sme sa, že vyčleníme 140 tisíc  na drobné opravy počas 
roka, ale najradšej by som ich videl na MS a hovoriť o tom, že sme dostali na VMČ 20 tisíc
a použili 8 tisíc, to nie je chyba ani inv. oddelenia, ani MS, ale možno tej MČ, že si mala tie 
veci vydobíjať na MS. My sme všetci mesto! Prebytok išiel vždy do investícií. Tieto návrhy si 
VMČ uplatňujte, ale ako to chce VMČ realizovať? Keď sme uzatvorili súťaž, okamžite sme 
pustili akcie, ktoré sa dajú do konca roka realizovať. To čo nie, je v presunoch za 1 903 tis., 
druhý zoznam investícií je v úz. rozvoji mesta, tretí je v materiáli v rozpočtovom opatrení a v 
rozpočtových zmenách a štvrtý príde, keď bude záverečný účet. Verím, že to bude suma 
vyššia ako je presun akcií. Všetko je pre VMČ, teda pre mesto Nitra.

Burda – reagujem na p. Šmehilovú, prečo sa nestihlo zrealizovať tých 20 tis. €? My sme 
schválili akcie až v júni, boli možno podhodnotené, boli rôzne problémy, preto sa to omeškalo 
a aby sme sa tomu vyhli, navrhol som, aby sme schválili 140 tisíc na ďalší rok v decembri, 
aby sa už v januári mohlo začať súťažiť, aby sa nemohlo v novembri povedať, že sa to nestíha 
alebo nebol dobrý rozpočet. Nikdy nie je perfektný rozpočet, ale ani taký, aby nebol 
akceptovateľný.
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Štefek – chápem každú akciu, ktorá bude schválená v inv. pláne alebo rozvoji mesta                      
za celomestskú.

Košťál –  každý rok sa predával dubiózny majetok, robili sa veľké inv. akcie v rámci celého 
mesta a každý VMČ dostal nejakú fin. hodnotu, ktorá bola do 100 tisíc €. VMČ si ich prešiel, 
naplánoval, a potom boli vykonávané MS alebo v rámci mesta boli vysúťažené. Mávame 
naplánovaných cca 150 akcií v rámci Chrenovej a prečo dostávame stále len 20 tisíc? 

primátor – porady s predsedami VMČ slúžia na to, aby sme sa dohodli na prioritách. Každý 
tam má rovnakú šancu. Každý mohol hovoriť o prioritách. Keď sa hovorí o kanalizácii 
Krškán za 370 tis., táto musí byť vo veľkom rozpočte, pretože sa nezmestí do 20 tisíc. 
Povedzte mi tie akcie, aby som ich dal vyrozpočtovať. Dal som príkaz prijať rozpočtára               
na inv. oddelenie alebo inv. spoločnosti a pôjdu do MZ tie akcie, ktoré rozpočtovo budú 
sedieť. Rozhodujúce je, že sú tu objemy, presuny, akcie a z toho vieme vytvoriť celkom 
slušný plán, čo všetko treba urobiť v rámci investícií pre budúci rok.

Vančo – chcem podporiť to, čo povedal p. Štefek ohľadom zámeny nehnuteľností medzi VÚC 
a Mestom Nitra. Aj v minulosti som žiadal primátora, aby sa uskutočnili rokovania na úrovni 
NSK a Mesta. Budem hlasovať, aby sme vysporiadali majetky, lebo NSK aj s inými 
okresnými mestami si majetky vysporadúva. Bol by som rád, keby to bol príjem do rozpočtu 
nášho mesta. Vadí mi, že požiadavky jednotlivých VMČ sú evidované na viacerých miestach, 
malo by to byť zosúladené a nie aj na MS, aj na Nitrianskej investičnej, aj na inv. oddelení, 
lebo niektoré veci potom nevieme nájsť. Bol som to ja, ktorý som navrhol, aby sme na MR 
dostávali informácie, v akom stave sú inv. akcie a vyjadrujeme sa, že nie je možné, aby               
od júna tu na MZ schválené akcie neboli ešte zrealizované, ale ako sme boli ubezpečení,
väčšina bude do konca roka zrealizovaná. Navrhovali sme posilniť inv. oddelenie, ÚHA, aby 
sme vyhlásili na tie miesta výberové konania, ktoré sú dôležité pri realizácii inv. akcií, aby 
boli tieto veci koncepčne robené s ľuďmi za to zodpovednými. Máme tu pozmeňovací návrh 
prednostu, je tam znovu Príloha k materiálu, kde sú zoradené inv. akcie podľa VMČ. Chcem 
poprosiť, keby sme zosúladili tieto veci, lebo za náš VMČ St. mesto nie sú tam všetky veci, 
ktoré sme posúvali na inv. oddelenie. Nie je tam súvislá oprava Wilsonovho nábrežia, 
parkovisko na ul. 8. mája, Braneckého, atď. To znamená, aby v oficiálnom dokumente, ktorý 
schválime ako rozpočet, bola zosúladená Príloha medzi VMČ a inv. oddelením. Ja 
navrhnutých 20 tisíc chápem na schodiská, zábradlia a drobné veci, ktoré vyplynú počas roka
od obyvateľov, ktorí za nami chodia na výbor.

Greššo – absencia kvalifikovanej osoby, ktorá robí kvalif. rozpočty k jednotlivým akciám je
obrovská. Tie presuny, ktoré sú v rámci každého výboru, sú z časti spôsobené práve tým, že 
rozpočtovaná suma bola príliš nízka. Občania sa tešia, že sa niečo ide robiť a takouto 
banálnou chybou , že my sme to zle to narozpočtovali, sú potom sklamaní. Akým spôsobom 
sa aktívne hľadá tento rozpočtár, pretože to je základ aj týchto drobných akcií, ale pre občana 
je to mimoriadne dôležité.

primátor – išlo o vypísanie výberového konania klasickou formou a máme dohodnutý 
rozhovor s rozpočtárom, ktorého odporučil p. Pillaj. Ak bude vyhovovať, odporúčam, aby sa 
prihlásil do výberového konania a budeme to riešiť. Verím, že ho do nového roku zoženieme
a bude zamestnancom mesta.

Rácová – oceňujem porady s predsedami VMČ. Je to najdôležitejší materiál, ktorý určuje 
obraz a charakter mesta a vývoj mesta nielen na budúci rok. Mal by vytvoriť náznaky                    
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na ďalšie roky a toto mi tu chýba. Vnímam 20 tisíc na drobné veci, ktoré si dokážeme 
zabezpečiť. My navrhujeme len poradie aktivít a môj návrh spočíva v tom, že suma 500 tisíc 
by mala byť garantovaná na aktivity, ktoré by boli na väčšie akcie ako 20 tisíc. Nehovorilo sa 
o systéme a pilotných akciách. MZ aj vedenie by malo dať stanovisko občanom a vyslať 
signál, že rok 2016 bude takýto a my sa k tým kanalizáciám, ktoré je potrebné urobiť 
nedostaneme alebo dostaneme. Posilnime personálne zložky práce MsÚ, kde tieto persóny 
potrebujeme, nech zodpovední ľudia povedia prečo to nestíhajú. Akcie sa presúvajú do roku
2016. Mali by sme si naplánovať, kedy sa občania dočkajú zrenovovaných škôl a kedy 
budeme riešiť okrem hokeja a kúpaliska aj kanalizačné siete.

prednosta – rád by som povedal, že sme sa snažili vytvoriť taký návrh rozpočtu, ktorý bude 
možno trochu konzervatívny, nebude reagovať na všetky potreby, ale vytvorí dobrý obraz, že 
mesto dokáže rok prežiť bez problémov a dokáže naplniť všetky činnosti. Na inv. akcie 
vplýva veľa faktorov. Myslím, že schválením rozpočtu sa vytvorí určitý rámec na rok 2016, je 
to živý materiál, lebo počas celého roka vstupujeme rozpočtovými opatreniami a reagujeme           
na rôzne podnety a snažili sme sa vytvoriť rozpočet, ktorý ten rámec vytvorí čo 
najoptimálnejšie pre toto mesto. Ku konštatovaniu, že rozpočet má určité rezervy „vaty“ -
niektoré položky sú síce nevyhnuté ako napríklad energetické zaťaženie rozpočtu, hradenie 
energií, ale nedajú sa presne plánovať v danom roku, ale akákoľvek zistená rezerva sa 
premietne vždy na tie aktivity, ktoré sú schválené na MZ. Nikto ich svojvoľne neminie alebo 
na účely, ktoré nie sú schválené v MZ, a pokiaľ sa neminú, prejavia sa v záverečnom účte ako 
výsledok hospodárenia a znova sú predmetom kapitálových výdavkov, investícií a pod..
Pokiaľ ide o doplňujúci návrh, predmetom toho je, že by sa schválil rozpočet mesta vrátane 
nasledovných zmien:

PRÍJMY (+ 1 274 484 €)
Vypúšťa sa:
231          Príjem z predaja kapitálových aktív                                                      1 000 000
292 008   Z výťažkov lotérií a iných podobných hier                                              460 000
Nahrádza  sa:
231          Príjem z predaja kapitálových aktív                                                      1 350 000
292 008   Z výťažkov lotérií a iných podobných hier                                              564 484

Dopĺňa sa:
513 002   úver 2015- na energetickú efektívnosť v municipálnych budovách        600 000
513 002  Úver 2015 – dočerpanie                                                                            220 000 

VÝDAVKY (+1 274 484 €)
Vnútorná správa (+55 000 €) 
Vypúšťa  sa:
632 001 Energie                                                                                                     175 000                                         
Nahrádza sa:
632 001 Energie                                                                                                    155 000                                         
Dopĺňa sa:
714 001 Nákup osobných automobilov                                                                     55 000
630        Tovary a služby SO pre IROP                                                                     20 000 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+960 000 €) 
Dopĺňa sa:
717 002  Investičné akcie VMČ                                                                                 140 000
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717 002  Energetická efektívnosť v municipálnych budovách – úver 2015              600 000
               Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová
               Rekonštrukcia budovy Mestskej polície   
717 002  Dofinancovanie investičných akcií z energetického úveru                         220 000                                                   
               Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová
               Rekonštrukcia budovy Mestskej polície 

Odbor kultúry ( + 28 000 €)
Dopĺňa  sa:
632        Energie, voda a komunikácie                                                                         28 000

Odbor majetku ( - 40 300 €)
Vypúšťa  sa:
644 001 Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.                                        50 000
632        Energie, voda a komunikácie                                                                          9 300
Nahrádza  sa:
644 001 Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.                                                0
632        Energie, voda a komunikácie                                                                        19 000

Odbor sociálnych služieb (+ 20 000 €)
Dopĺňa sa:
632        Energie, voda a komunikácie                                                                        20 000

Útvar hlavného architekta (+ 30 000 €)
Dopĺňa sa:
637 002 Súťaž návrhov – kúpalisko Sihoť                                                                   30 000

Odbor školstva mládeže a športu (+ 221 784 €)
Vypúšťa sa:
642 002 Dotácia športovým klubom na energie a prenájom                                       279 360
Nahrádza sa:
642 002 Dotácia športovým klubom na energie a prenájom                                       409 360

Dopĺňa sa:
713 004  Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,  techniky 
               a náradia ZŠS MŠ                                                                                          32 000              

Základné školy – dofinancovanie asistentov učiteľa                 59 784
- ZŠ Krčméryho                                                                                          18 096

- ZŠ Novozámocká                                                                                     20 844

- ZŠ Ščasného                                                                                             20 844                                

V spomínaných ostatných požiadavkách, ktoré boli nad schválený limit sa dopĺňa odbor inv. 
výstavby a rozvoja a je zapojená Príloha zoznamu inv. akcií podľa príslušnosti k MČ.
Pracovali sme s materiálom, ktorý sme mali a zo zoznamom tých inv. akcií, ktoré boli aj 
predmetom porady primátora s predsedami VMČ. Okrem toho v návrhu v bode c) sa 
schvaľuje financovanie nerealizovaných a presunutých inv. akcií v zozname, ktorý je uvedený 
a prílohou je aj zoznam tých inv. akcií, ktoré sú pod čiarou, zatiaľ bez zdroja financovania. 
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Daniš – na p. Krettera 20 tis. sme si vysvetlili, že v rámci služieb a energií úradu sa vyčlenila 
položka na zamestnancov síce mesta, ale bude zapojená cez iný spôsob financovania a musí 
byť vyčlenená. 
K výpočtovej technike  bola otázka, koľko nám tam spôsobuje realizácia projektu OPIS?
Sme zaviazaní v 5-ročnom období nad rámec projektu financovania zo štátu sa venovať 
zabezpečovaniu funkčnosti. Títo dodávatelia sú v zmysle zmluvy v pohotovosti podľa 
jednotlivých typov veci a bude im prináležať v prvom roku 187 tis. €, v druhom až štvrtom 
150 tis. € a v poslednom roku 112 tis. €. Celkové zaťaženie za 5 rokov funkčnosť OPISU 
bude vo výške 750 tis. €. Treba si uvedomiť, že na úrade je funkčných 247 počítačových 
staníc, k nim patria licencie, softwere, technické veci, ale aj všetky systémy, ktoré máme nie 
sú lacné. Realizuje sa to na objednávky a z hľadiska predpisov, zmeny zákonov je potrebná 
častejšia novelizácia než bola. To je dopad toho.
Na otázku p. Oremusa – nehovorme o 5 %, momentálne je rozpočet vo výške 63 mil. €, 
investície sú 11,6 mil. €, čo je 18 %, takže sa dopracujeme z l % postupne na 18 %. 
K požiadavke p. Rácovej ohľadom školstva - bola polemika na mestskej rade, či 
dofinancovanie nízkofinancovaných ZŠ riešime skryto cez šk. kluby a jedálne. V rozpočte 
nie, ale s tým, že na prípadné dofinancovanie bude vytvorená samostatná položka, ak bude 
treba dofinancovať.
Vnútorná správa – energie, tam konkrétne skutočnosť v roku 2014 bola 105 tis. €, v rozpočte
2015 je vo výške 158 tis. €, za 10 mesiacov bolo čerpanie 101 tis. €. Neviem aká bude 
faktúra za kúrenie z NTS, rezerva musí byť min. 20 %. V súčasnosti je rozpočet 158 tis. € a            
na rok 2016 upravený na 155 tis. €.

Vančo – v kapitole odboru školstva vzniká rozdiel 113 tis. €. Pán prednosta povedal, že 
pracoval so zoznamom, ktorý sme mali z porady s primátorom. Áno, ale už tam som 
upozorňoval, že tie zoznamy nie sú kompletné a dobré, čiže chcem poprosiť, aby to bolo 
podľa toho, čo navrhujú jednotlivé VMČ, aby ľudia videli, že my s tým na VMČ pracujeme, 
ale nevieme ich pokryť v takom rozsahu ako by sme si predstavovali.

primátor – môže sa dať doplniť zoznam a na prvej porade sa urobí poradie. Mali sme tento 
podklad.

Rácová – 1/ chcela som upozorniť na obsah Prílohy. Bola dohoda, že každý VMČ prerokuje 
tento materiál, zaktualizuje, zoradí a prerobí podľa priorít. V prílohe je starší materiál, sú tam 
veci, ktoré sú už hotové a ktoré chceme vypustiť. Navrhujem, aby sme dali do uznesenia
aktualizovať túto Prílohu a prepracovať.
2/ Prečo týmto pozmeňovacím návrhom, ktorý predložil p. prednosta musíme deliť tieto 
peniaze dnes a nepočkáme na záverečný účet? 

prednosta – nárast energií spočíva v tom, že pokiaľ sme preniesli majetok na Nitriansku 
investičnú, musia sa komerčne správať k majetku a nemôžu uzatvárať nájomné pomery za l €
a musia si kluby, ktoré budú v týchto priestoroch hradiť energie a ich spotrebu. Týka sa to 
areálu ČFK, futb. štadióna a zápasníckej haly, tak musíme povedať aj to, či týmto klubom 
pomôžeme v nahradení týchto energií. Táto skutočnosť sa odzrkadlila v tom, že ide o akési 
presunutie peňazí cez kluby znova do mesta, ale iným spôsobom sa to nedá urobiť, nakoľko 
sa táto spoločnosť musí správať komerčne.

Nemky – osvojujem si pozmeňujúci a doplňujúci návrh p. prednostu.

(bola vyhlásená prestávka na poradu poslaneckých klubov)
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Hlasovanie č. 20 (o návrhu p. Marka: v kapitole odbor školstva a mládeže a športu presunúť 
z položky  642002„ Športové kluby a partnerstvá“ na položku 637004  „Šport pre všetkých“ 
fin. čiastku 1 700 €)
prezentácia - 26
za - 25
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený

Hlasovanie č. 21 (o návrhu p. Rácovej: v príjmovej časti navŕšiť pol. 231 príjem z predaja 
kapitálových aktív + 500 tis. € a tieto viazať na inv. akcie VMČ pomerne podľa počtu 
obyvateľov územia prislúchajúceho k VMČ a prerozdeliť na najbližšom rokovaní MZ)
prezentácia - 28
za – 11
proti - 2
zdržali sa - 15
nebol schválený.

Hlasovanie č. 22 (o návrhu Krettera – MZ odporúča Komisii Mestského zastupiteľstva 
v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť v spolupráci so zástupcami 
poslaneckých klubov MZ pripraviť návrh na účelové použitie časti finančných prostriedkov 
mesta pri nedočerpaní nevyhnutných výdavkov na úseku vnútornej správy a ostatných 
odborov MsÚ uvedených v materiáli č. 380/2015 a schválených mestským zastupiteľstvom 
dňa 22.10.2015 uznesením č. 337/2015-MZ a následne prenesených do materiálu na 
rokovanie MZ č. 426/2015 a predložiť ho na prerokovanie na marcovom zasadnutí MZ                
v r. 2016)
prezentácia – 25
za – 21
proti - 0
zdržali sa - 4
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 23 (o návrhu p. Krettera:  MZ schvaľuje v prípade dosiahnutia finančného 
prebytku v rozpočte Mesta Nitra za rok 2015 použitie voľného prebytku na investičné akcie 
navrhnuté VMČ)
prezentácia – 28
za - 26
proti - 0
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č.  24 (o pozmeň. návrhu p. Vanča: MZ vracia predkladateľovi na dopracovanie 
Prílohu – Zoznam investičných akcií podľa príslušnosti k mestskej časti (VMČ)  
prezentácia – 28
za - 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.
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primátor – dnes o Prílohe nerokujeme, na porade predsedov VMČ sa dopracuje a predloží 
znova na najbližšom MZ.

Hlasovanie č. 25 (o osvojenom doplňujúcom a pozmeňujúcom návrhu p. Nemkyho: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2016 -
2018
a) s c h v a ľ u j e

Rozpočet Mesta Nitry na rok 2016 podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných 
schválených zmien:

PRÍJMY (+ 1 274 484 €)
Vypúšťa sa:
231          Príjem z predaja kapitálových aktív                                                      1 000 000
292 008   Z výťažkov lotérií a iných podobných hier                                              460 000
Nahrádza  sa:
231          Príjem z predaja kapitálových aktív                                                      1 350 000
292 008   Z výťažkov lotérií a iných podobných hier                                              564 484
Dopĺňa sa:
513 002   úver 2015- na energetickú efektívnosť v municipálnych budovách        600 000
513 002  Úver 2015 – dočerpanie                                                                            220 000 

VÝDAVKY (+1 274 484 €)
Vnútorná správa (+55 000 €) 
Vypúšťa  sa:
632 001 Energie                                                                                                     175 000                                         
Nahrádza sa:
632 001 Energie                                                                                                     155 000                                         
Dopĺňa sa:
714 001 Nákup osobných automobilov                                                                     55 000
630        Tovary a služby SO pre IROP                                                                     20 000 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+960 000 €) 
Dopĺňa sa:
717 002  Investičné akcie VMČ                                                                                 140 000
717 002  Energetická efektívnosť v municipálnych budovách – úver 2015              600 000
               Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová
               Rekonštrukcia budovy Mestskej polície   
717 002  Dofinancovanie investičných akcií z energetického úveru                         220 000                                                   
               Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová
               Rekonštrukcia budovy Mestskej polície 

Odbor kultúry ( + 28 000 €)
Dopĺňa  sa:
632        Energie, voda a komunikácie                                                                         28 000

Odbor majetku ( - 40 300 €)
Vypúšťa  sa:
644 001 Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.                                        50 000
632        Energie, voda a komunikácie                                                                          9 300
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Nahrádza  sa:
644 001 Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.                                                0
632        Energie, voda a komunikácie                                                                        19 000

Odbor sociálnych služieb (+ 20 000 €)
Dopĺňa sa:
632        Energie, voda a komunikácie                                                                        20 000

Útvar hlavného architekta (+ 30 000 €)
Dopĺňa sa:
637 002 Súťaž návrhov – kúpalisko Sihoť                                                                   30 000

Odbor školstva mládeže a športu (+ 221 784 €)
Vypúšťa sa:
642 002 Dotácia športovým klubom na energie a prenájom                                       279 360
Nahrádza sa:
642 002 Dotácia športovým klubom na energie a prenájom                                       409 360
Dopĺňa sa:
713 004  Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,  techniky 
               a náradia ZŠS MŠ                                                                                          32 000              

Základné školy – dofinancovanie asistentov učiteľa                 59 784
- ZŠ Krčméryho                                                                                          18 096
- ZŠ Novozámocká                                                                                     20 844
- ZŠ Ščasného                                                                                             20 844                                

V zmysle Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry § 11 ods. 4 rozpočtové organizácie upravia 
svoje rozpočty o predložené navrhované zmeny. Presný rozpis na jednotlivé školské 
zariadenia zabezpečí odbor školstva, mládeže a športu MsÚ.

b) s c h v a ľ u j e
financovanie nerealizovaných a neukončených investičných akcií schválených v rozpočte 
Mesta Nitry v roku 2015 a nevyčerpané spolufinancovanie projektov v roku 2015 do 
schválenia Záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2015 z rezervného fondu Mesta Nitry 
a nevyčerpanej čiastky dotácií nasledovne:

Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská-Pod Katrušou
SO Koceľova
Vnútroblok Štúrova 35-37-oprava komunikácie
Misionárska 17-25-oprava prístupovej komunikácie
Mariánska dolina (od Kasalova po Kalvárska)-oprava chodníka
Obnova schodiska Podzámska (od Biskupskej pivnice po Horný 
palánok)
Chodník od Dolnočermánskej po Cabajský cintorín
Oprava schodiska Sandokan
Oprava chodníkov Klokočina
Hviezdoslavova chodník odhora po Kaufland
Oprava chodníka na cintoríne Mlynárce
Chodník Kmeťova od Popradskej  po Murániho-oprava
SO MK Pri Dobrotke  - presun 
Oprava križovatky Svätého Beňadika (Muškátová 4)
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Oprava Tŕnistej ulice slepá časť
Súvislá oprava Slávičie chodníky
Debarierizácia  prechodu pre chodcov od ul. Vašinovej smerom k 
Baumaxu

Debarierizácia  prechodu pre chodcov na Ďurčanského 1 a 9
Rekonštrukcia spevnených plôch pri kine Lipa

Predĺženie chodníka Ďurčanského(pre priechod pre chodcov)
Chodník zadný vchod Ždiarska 5

Kanalizácia Dolné Krškany - dobudovanie kanalizač. odbočení  
Pripojenie BD Dvorčanská - elektromer.rozvádzač+vlastné rozvody
Telocvičňa ZŠ Tulipánová
Odkanalizovanie KD D. Krškany
Kanalizačná prípojka KD Kynek 
Rekonštrukcia Zimného štadióna -dotácia 
Útulok pre bezdomovcov dostavba II. NP - 2. etapa
PD architektonická štúdia rek. budov Martinský vrch na Centrum 
kreatívneho priemyslu a MŠ kasárne pod Zoborom
Chodník Novozámocká 89-125

Spolufinancovanie projektov
             Rekonštrukcia ZŠ Kniežaťa Pribinu
             Zvýšenie kapacít materských škôl
             Čistiaca technika
             Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia)

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

Hlasovanie č. 26 (o návrhu: MZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016)
prezentácia – 29
za - 26
proti - 0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený

Hlasovanie č. 27 (o návrhu na uzn. ako celku v zmysle schválených zmien: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2016 –
2018
a) s c h v a ľ u j e
Rozpočet Mesta Nitry na rok 2016 podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných 
schválených zmien:

PRÍJMY (+ 1 274 484 €)
Vypúšťa sa:
231          Príjem z predaja kapitálových aktív                                                      1 000 000
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292 008   Z výťažkov lotérií a iných podobných hier                                              460 000
Nahrádza  sa:
231          Príjem z predaja kapitálových aktív                                                      1 350 000
292 008   Z výťažkov lotérií a iných podobných hier                                              564 484
Dopĺňa sa:
513 002   úver 2015- na energetickú efektívnosť v municipálnych budovách        600 000
513 002  Úver 2015 – dočerpanie                                                                            220 000 

VÝDAVKY (+1 274 484 €)
Vnútorná správa (+55 000 €) 
Vypúšťa  sa:
632 001 Energie                                                                                                     175 000                                         
Nahrádza sa:
632 001 Energie                                                                                                     155 000                                       
Dopĺňa sa:
714 001 Nákup osobných automobilov                                                                     55 000
630        Tovary a služby SO pre IROP                                                                     20 000 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+960 000 €) 
Dopĺňa sa:
717 002  Investičné akcie VMČ                                                                                 140 000
717 002  Energetická efektívnosť v municipálnych budovách – úver 2015              600 000
               Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová
               Rekonštrukcia budovy Mestskej polície   
717 002  Dofinancovanie investičných akcií z energetického úveru                         220 000                                                   
               Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová
               Rekonštrukcia budovy Mestskej polície 

Odbor kultúry ( + 28 000 €)
Dopĺňa  sa:
632        Energie, voda a komunikácie                                                                         28 000

Odbor majetku ( - 40 300 €)
Vypúšťa  sa:
644 001 Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.                                        50 000
632        Energie, voda a komunikácie                                                                          9 300
Nahrádza  sa:
644 001 Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.                                                0
632        Energie, voda a komunikácie                                                                        19 000

Odbor sociálnych služieb (+ 20 000 €)
Dopĺňa sa:
632        Energie, voda a komunikácie                                                                        20 000

Útvar hlavného architekta (+ 30 000 €)

Dopĺňa sa:
637 002 Súťaž návrhov – kúpalisko Sihoť                                                                   30 000
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Odbor školstva mládeže a športu (+ 221 784 €)
Vypúšťa sa:
642 002 Dotácia športovým klubom na energie a prenájom                                       279 360
Nahrádza sa:
642 002 Dotácia športovým klubom na energie a prenájom                                       409 360
Dopĺňa sa:
713 004  Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,  techniky 
               a náradia ZŠS MŠ                                                                                          32 000              

Základné školy – dofinancovanie asistentov učiteľa                 59 784
- ZŠ Krčméryho                                                                                          18 096
- ZŠ Novozámocká                                                                                     20 844
- ZŠ Ščasného                                                                                             20 844                                

V zmysle Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry § 11 ods. 4 rozpočtové organizácie upravia 
svoje rozpočty o predložené navrhované zmeny. Presný rozpis na jednotlivé školské 
zariadenia zabezpečí odbor školstva, mládeže a športu MsÚ.

- presúva z položky  642002„ Športové kluby a partnerstvá“                                 
      na položku 637004  „Šport pre všetkých“ fin. čiastku       1 700
b)  b e r i e   n a   v e d o m i e
      Rozpočet Mesta Nitry na roky 2017 - 2018
c) s c h v a ľ u j e

financovanie nerealizovaných a neukončených investičných akcií schválených v rozpočte 
Mesta Nitry v roku 2015 a nevyčerpané spolufinancovanie projektov v roku 2015 do 
schválenia Záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2015 z rezervného fondu Mesta Nitry 
a nevyčerpanej čiastky dotácií nasledovne:

Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská-Pod Katrušou
SO Koceľova
Vnútroblok Štúrova 35-37-oprava komunikácie
Misionárska 17-25-oprava prístupovej komunikácie
Mariánska dolina (od Kasalova po Kalvárska)-oprava chodníka
Obnova schodiska Podzámska (od Biskupskej pivnice po Horný 
palánok)
Chodník od Dolnočermánskej po Cabajský cintorín
Oprava schodiska Sandokan
Oprava chodníkov Klokočina
Hviezdoslavova chodník odhora po Kaufland
Oprava chodníka na cintoríne Mlynárce
Chodník Kmeťova od Popradskej  po Murániho-oprava
SO MK Pri Dobrotke  - presun 
Oprava križovatky Svätého Beňadika (Muškátová 4)
Oprava Tŕnistej ulice slepá časť
Súvislá oprava Slávičie chodníky
Debarierizácia  prechodu pre chodcov od ul. Vašinovej smerom k 
Baumaxu

Debarierizácia  prechodu pre chodcov na Ďurčanského 1 a 9
Rekonštrukcia spevnených plôch pri kine Lipa

Predĺženie chodníka Ďurčanského(pre priechod pre chodcov)
Chodník zadný vchod Ždiarska 5
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Kanalizácia Dolné Krškany - dobudovanie kanalizač. odbočení  
Pripojenie BD Dvorčanská - elektromer.rozvádzač+vlastné rozvody
Telocvičňa ZŠ Tulipánová
Odkanalizovanie KD D. Krškany
Kanalizačná prípojka KD Kynek 
Rekonštrukcia Zimného štadióna -dotácia 
Útulok pre bezdomovcov dostavba II. NP - 2. etapa
PD architektonická štúdia rek. budov Martinský vrch na Centrum 
kreatívneho priemyslu a MŠ kasárne pod Zoborom
Chodník Novozámocká 89-125

Spolufinancovanie projektov
             Rekonštrukcia ZŠ Kniežaťa Pribinu
             Zvýšenie kapacít materských škôl
             Čistiaca technika
             Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

- vracia predkladateľovi na dopracovanie Prílohu – Zoznam investičných akcií podľa 
príslušnosti k mestskej časti (VMČ)  

d) s c h v a ľ u j e
v prípade dosiahnutia finančného prebytku v rozpočte Mesta Nitra za rok 2015 použitie 
voľného prebytku na investičné akcie navrhnuté VMČ

e) b e r i e   n a   v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 –
2018 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016

f) o d p o r ú č a
Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť v spolupráci so zástupcami poslaneckých klubov MZ pripraviť 
návrh na účelové použitie časti finančných prostriedkov mesta pri nedočerpaní 
nevyhnutných výdavkov na úseku vnútornej správy a ostatných odborov MsÚ uvedených 
v materiáli č. 380/2015 a schválených mestským zastupiteľstvom dňa 22.10.2015 
uznesením č. 337/2015-MZ a následne prenesených do materiálu na rokovanie MZ          
č. 426/2015 a predložiť ho na prerokovanie na marcovom zasadnutí MZ v r. 2016) 

- uzn. č. 438/2015-MZ

prezentácia – 29
za - 26
proti - 0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený.

9. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľové oblasti: 
     a/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností   
     b/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych 

hodnôt mat. č. 433/2015

Materiál uviedla Bojdová, vedúca odboru kultúry.
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Hlasovanie č.  28 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  prerokovalo Návrh                
na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľové oblasti: 
a/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností                       
b/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt
s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľové oblasti: 
a/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností                           
b/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt

podľa predloženého návrhu) - uzn. č. 439/2015-MZ

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

10. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľové oblasti:  
a) sociálna oblasť 
b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom

mat. č. 442/2015
primátor – ide o pridelenie dotácií do 2 tis. €, ktoré zatiaľ nie sú pridelené, len úvaha 
z komisie sociálnej. Definitívne som nerozhodol o týchto dotáciách, pretože je to 
v kompetencii primátora mesta, ale chcem aby ste videli, koľko žiadostí na výzvu v sociálnej 
oblasti prišlo.

Materiál uviedla JUDr. Činčurová, dočasne poverená výkonom funkcie vedúci odboru soc. 
služieb. 

Vančo – v bode 7 „Slovenský zväz telesne postihnutých“ bola na mestskej rade nula. Pýtam 
sa na dôvod? Poznám tých ľudí a za iným účelom by peniaze neminuli, len ako je uvedené 
v názve.

JUDr. Činčurová – to je dotácia nad 2 tis. €, kde má komisia len odporúčací charakter
a komisia  navrhuje neprideliť žiadne fin. prostriedky. 

Nemky – mám návrh zmeniť odporučenie komisie u žiadateľa Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 13 Nitra na sumu 3 tis. €. 

JUDr. Činčurová – spolu máme na dotácie 20 tis. € s tým, že na odporučenie komisie je už 
suma plne vyčerpaná. 

Nemky – dávam pozmeň. návrh vrátiť materiál na dopracovanie s tým, že by sme urobili 
zmeny.

primátor – všetkých, ktorí dávali projekty upozorňujem a sú to všetko organizácie, ktoré majú 
širšiu pôsobnosť ako mesto, musíme sa aj s týmto vysporiadať a chcem to prerokovať aj 
v súvislosti s týmto materiálom, ktorý je tu navrhnutý do 2 tis. €. Na najbližšie zasadnutie soc. 
komisie by som chcel požiadať, aby som mohol prísť a dotiahli by sme to. Tiež navrhujem 
vrátiť materiál na prepracovanie.
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Hlasovanie č. 29  (Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na pridelenie dotácií 
z rozpočtu  Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľové oblasti:
a) sociálna oblasť
b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom
a vracia materiál na dopracovanie) - uzn. č. 440/2015-MZ

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

11. Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi 
ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2014 a návrh jej vysporiadania     mat. č. 456/2015

Prítomný zástupca spol. Arriva p. Jankulár.

Materiál uviedol Ing. Jakubčin, vedúci OKČ a ŽP.   

Rácová – materiál ukazuje vývoj nákladov, výkonov, výnosov, hovorí o tom, že počet 
prepravovaných rastie, a napriek tomu rastie rozdiel nákladov a tržby. To znamená to, o čom 
sme polemizovali, že ako je to možné, že napriek tomu, že cena nafty nestúpa, počet 
prepravovaných osôb rastie, výrazne sa kilometre nezmenili,  prečo rastú náklady a tržby?
Požiadala som zástupcu Arrivy a mala som dva návrhy. 
1. Nie je mi jasné, prečo do nákladov sú zarátané odpisy majetku, ktoré mesto Nitra 
nevlastní?
2. bol ten, aby sme požiadali Arrivu ako nášho partnera, aby vypracoval návrhy opatrení, 
ktoré by viedli k zníženiu tejto straty, aby sme to nemuseli v záverečnom roku dofinancovať. 
Napadla ma myšlienka, že by sme nemali požiadať iba partnera, ktorý nemá motiváciu hľadať 
našu úsporu, či by sme nemali poveriť odborníka. Keď som žiadala, aby sme urobili audit, 
hovorilo sa, že 10 tis. € je veľmi veľa, potom sa to presunulo a nakoniec sa uznesenie zrušilo. 
Myslím, že by sme sa mali zodpovedne postaviť k tejto téme. Aj konštelácia na úrade 
nevytvára priestor, aby sme urobili nejaké prípravné analýzy na to, že keby sme išli                           
do vlastného mestského podniku, čo by nám to prinieslo, ako by sa to dalo preklopiť, aké by 
sme mali náklady, nikto nad tým nehúta a každý rok strata rastie. My sme odkázaní dôverovať 
partnerovi Arriva, ktorý povie, takýto je grafikon, toto ste si schválili, tak musíte platiť. 
Veľmi dobre sa počúva, že MHD je špičková, nadštandardná a bezproblémová, ale treba 
povedať, že ak neurobíme nejaké kroky, táto strata môže narásť, lebo nás čakajú ďalšie 
úpravy v súvislosti s otvorením nového parku, nové spoje, nové kilometre, to znamená, že 
strata bude rásť. Myslím, že moje opatrenia, ktoré som navrhla nie sú nereálne. Chcem 
poprosiť kolegov, aby prejavili vôľu a aby sme poverili Arrivu, aký návrh opatrení by sme 
museli prijať v kilometroch, v zľavách, úľavách, nech urobí nejaký variant! Toto je môj vstup
a polemika do toho, aby sme sa začali tomuto problému pozornejšie venovať.

primátor – my veľmi intenzívne pracujeme na modeloch, ktoré tu boli spomenuté. 
Momentálna licencia je do roku 2017, hľadáme riešenie a s takýmto riešením v roku 2016 
prídeme.

Burda – naši zástupcovia Mesta, ktorí chodia na kontrolu do Arrivy ovládajú účtovníctvo a 
vedia, že odpisy sú oprávneným nákladom, my sme ich nespochybňovali. V rozbore je 
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napísané, že sme spochybnili, že si účtovali 4 % primeraný zisk aj z nákladov, ktoré nemajú 
ošetrené. Len z ostatných nákladov sa vypočítali 4 %, preto je tam rozdiel, čo sme sa nezhodli 
s Arrivou čo sa týka zisku z nákladov. V tabuľke je napísaná úhrada pokút a odpísaná výška 
pokút, ale nie je mi zrejmé, či sú to pokuty, ktoré už odpísali. Sú to nedobitné pohľadávky 
čiernych pasažierov, od ktorých nevydobili pokuty. To nie je náklad z hľadiska Arrivy, to je 
ušlý zisk. Správne sme vyhodili 50 tisíc, je to slušná suma. Strata narastá, nevidel som 
prehľad, či narástol počet prepravujúcich, kto sa prepravoval v našej preprave a či boli 
pokryté náklady na prepravovaných.

Štefek - teší nás, že sa nám zvyšuje počet cestujúcich v našej MHD, ale myslím si, že by mala 
fungovať priama úmera, že zvýšený počet cestujúcich nám znižuje stratu a za rok 2014 to tak 
nie je. Na to by som chcel odpoveď.

p. Jankulár – čo sa týka odpisov, európske nariadenie hovorí, že investície do vozového parku 
sú ekonomicky oprávnené náklady a z toho dopravca, ktorý poskytuje služby v rámci verejnej
dopravy a investuje do vozového parku má nárok na túto investíciu si zaúčtovať aj primeraný 
zisk v zmysle zmluvy. 
Čo sa týka pokút, tie boli v tomto vyúčtovaní za rok 2014 z našej strany vo výkaze ako 
odpísané a dané do nákladovej položky z titulu, že mesto a hl. kontrolór Mesta žiadal zmeniť 
spôsob účtovania pokút, ktoré sme vykazovali pre Mesto celé roky, odkedy mestská doprava
funguje v Nitre z titulu zabezpečenia, výnosy a príjem len z uhradených pokút sa priznávali 
do výkazov a vyúčtovanie pre mesto, nie ktoré boli nevymožené a nevymožiteľné. Teraz 
vzhľadom na kontroly, ktoré prebehli v našej spoločnosti, hl. kontrolór Mesta Nitra žiadal, 
aby sme všetky pokuty aj nevymožené priznávali do výnosov, čiže my sme ich neutŕžili, lebo 
sme dostali oznam, že je to čierny pasažier zo sociálne slabšej skupiny obyvateľov a nemajú 
mu akým spôsobom túto pokutu zraziť prostredníctvom exekúcie. My sme napriek tomu, že 
sme ich nedostali ako výnos, museli sme ich priznať do výnosov mesta. Chcem zdôrazniť, že 
napriek tomu, že tu boli dva rôzne pohľady, zákon o účtovníctve, ani legislatívu sme 
neporušovali tým, že sme priznávali len uhradené pokuty. Pristúpili sme na požiadavku 
Mesta, začali sme účtovať všetky pokuty do výnosov, ale museli sme zrovnať stav, ktorý je 
z minulých období, čiže na základe toho sme ich dali do odpisov.  

Jakubčin - čo sa týka návrhu na uznesenie ohľadom možnosti vypracovania alternatívneho
riešenia na získanie cca 500 tis. €, vypracovali sme určité prehľady, aby sme vedeli do akej 
miery je ekonomika aj mestská doprava prijateľná čo sa týka pomeru tržieb k nákladom.
V rámci sledovania a porovnania miest Bratislava, Košice, Žilina, Prešov, B. Bystrica, Trnava 
a Nitra, tržby na l km sú 0,88 €, u ostatných sú tržby oveľa menšie, kdežto náklady sú 
najnižšie u nás 2 €/km a všetky ostatné mestá majú oveľa väčšie. Keď sa predkladal                      
na schválenie cenový výmer, ktorý platí dnes, dávali sme ho v 5 alternatívach. Vybral sa ten, 
ktorý myslím nie je zlý z pohľadu, že máme počet cestujúcich vyšší. V prípade, že výrazným 
spôsobom zasiahneme a ovplyvníme cenový výmer a cestovný poriadok, pravdepodobne 
pokiaľ nepôjdeme k zníženiu cestovného, bude pokles cestujúcich a tržby sa budú znižovať. 
Je alternatíva dať bezplatné cestovné a tam by sme získali čo sa týka dopravnej situácie 
výrazné, ale je to tlak na rozpočet, je to na MZ. Teraz sme v takej ekonomickej situácii, kde 
sa nám výrazne premietajú odpisy do nákladov, čo bolo spôsobené tým, že sme mali 
externého dopravcu a väčšina krajských miest pristúpila na návrh ministerstva a prevzalo 
SAD ako svoj dopravný podnik a dostávali celé tie roky výrazné kapitálové aj prevádzkové 
dotácie na MHD. Náš externý prepravca takéto dotácie nedostával a dostali sme sa                        
do situácie, že priemerný vek vozového parku bol 14 - 15 rokov a výrazným nákupom 
autobusov sa nám odpisy dosť hromadne premietajú do toho čísla. To je jeden z dôvodov. 
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Burda – v uznesení je napísané „schvaľuje výšku preukázanej straty“, podľa mňa to nie je 
správne naformulované, my sme ešte toľko nezaplatili. 

Oremus – prečo idú odpisy v celej výške na ťarchu mesta? Je to súkromná spoločnosť
a autobusy používajú aj na iné účely. Čo sa týka argumentácie ohľadom pokút, vy ste 
súkromná spoločnosť a ako keby ste nechceli brať na seba zodpovednosť a všetko nech hradí 
mesto a NSK. Ste monopol v rámci kraja, to je radosť podnikať, za nič nezodpovedáte, 
nemusíte sa namáhať. Tak to nemôže fungovať, vy musíte brať na seba aj riziko podnikania.

p. Jankulár – čo sa týka autobusov, ktoré sa používajú v mestskej doprave, používajú 
sa výhradne na mestskú dopravu, prípadne na zvoz detí z MŠ, ZŠ na štadión alebo športové 
podujatia. Tržba za použitie autobusu za zvoz detí z MŠ ide do výnosov mesta, čiže žiadne 
iné aktivity sa mestskými autobusmi nerobia. Na zájazdy a diaľkovú dopravu sú vyčlenené 
iné autobusy. Čo sa týka primeraného zisku, tento vykazujeme len na prostriedky, ktoré sú 
použité na zabezpečenie verejnej dopravy v rámci mestskej dopravy. Nie sú tam žiadne iné 
odpisy zo žiadneho iného majetku, ale výhradne na zabezpečenie mestskej dopravy.

Burda – ktorej firme idú výnosy z reklamy? Máte reklamné plagáty, za ktoré platia
podnikatelia, firmy, ktoré sú na našich autobusoch. Idú tieto výnosy z tejto reklamy Arrive     
do výnosov, aby znížili vašu stratu, a teda náš doplatok alebo idú na inú firmu?

p. Jankulár – tieto výnosy sú priznávané v zmysle zmluvy, ktorú máme s externou firmou, 
ktorá zabezpečuje polep autobusov. Nájom autobusov je pre tú firmu ako naša tržba pre nás,
ktorú priznávame vo výške l00 % do výnosov mesta.
Zabudol som uviesť odpisy, ktoré by bližšie ukázali, aký vývoj bol pri nákupe autobusov. 
Priemerný vek vozidiel od roku 2008 evidentne klesal až do roku 2014, kedy bol zastavený 
nákup autobusov, ale nákupy autobusov roky predtým ovplyvnili nákladovú položku odpisov. 
Čo sa týka počtu prepravovaných osôb, je pravda, že stúpajú, ale tržby vo výnosoch v roku 
2014 klesli. Predtým v roku 2012 a 2013 sa dostali na úroveň cca 3 300 tisíc oproti roku 2011,
lebo v roku 2012 bol zmenený výmer. Uviedol som, ktoré kategórie sa akým číslom podieľali 
na strate tržby - je to vplyv zliav, ktoré sú poskytované cestujúcim občanom mesta.

primátor – veríme, že sa nájde východisko, robí na tom projektový tím. 

Hlasovanie č. 30 (o návrhu na uzn. Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Preukázanú 
stratu (doplatok príspevku objednávateľa) za poskytovanie  služieb  vo  verejnom záujme voči   
dopravcovi  ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2014 a návrh jej vysporiadania
s c h v a ľ u j e
výšku preukázanej straty (doplatok príspevku objednávateľa) v mestskej autobusovej doprave 
za rok 2014 v sume 1 962 595,86 €, ktorá bola upravená podľa pripomienok mesta z pohľadu 
dodržania účtovných pravidiel v zmysle prílohy 
b e r i e   n a   v e d o m i e
spôsob úhrady preukázanej straty (doplatok príspevku objednávateľa) v mestskej autobusovej 
doprave za rok 2014 vo výške 1 962 595,86 €, formou úhrady z rozpočtu mesta Nitry na rok 
2015) - uzn. č. 441/2015-MZ
prezentácia – 28
za - 17
proti - 3
zdržali sa - 6
Návrh bol schválený.
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12. Návrh  na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, 

s. r. o. formou peňažného vkladu mat. č. 458/2015

Materiál uviedol JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ.

Hlasovanie č. 31 o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  na 
zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. formou 
peňažného vkladu vo výške 350.000,-EUR
s c h v a ľ u j e
zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. so sídlom 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36 567 761 formou peňažného vkladu  vo výške 
350.000,-EUR, ktorý sa započítava na vklad spoločníka Mesta Nitra do základného imania 
obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.
p o v e r u j e
primátora Mesta Nitra ako štatutárny orgán jediného spoločníka (Mesto Nitra) spoločnosti 
Nitrianska investičná, s. r. o., ktorý vykonáva v zmysle § 132 Obchodného zákonníka 
pôsobnosť valného zhromaždenia  ako najvyššieho orgánu spoločnosti, aby pri výkone 
pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti postupoval a rozhodoval výlučne v súlade 
s týmto uznesením o zvýšení základného imania spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. 
formou peňažného vkladu vo výške 350.000,-EUR v súlade § 22a Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Nitra
u k l a d á
konateľom spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. vykonať všetky kroky a úkony podľa 
platnej legislatívy SR smerujúce k vykonateľnosti tohto uznesenia    T: 31.12.2015   K: MR)             

- uzn. č. 442/2015-MZ
prezentácia – 20
za - 16
proti - 1
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený.

13. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015
mat. č. 460/2015

Materiál uviedol Ing. Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu.

prednosta – navrhujem pozmeň. návrh, ktorý vzišiel z rokovania mestskej rady, resp. z vopred 
prijatých zmien v rámci rokovania tohto zastupiteľstva. Ide o zmenu na úrovni príjmov                
o 15 tis. €, zosúladenie z  odvodov z hazardných hier.
Vo výdavkovej časti sa v odbore inv. výstavby suma 350 tis. € odmínusováva z odboru inv. 
výstavby a zapája sa v rámci peňažného vkladu Nitrianskej investičnej. V rámci vnútornej 
správy sa robí presun z dôvodu úpravy medzi bežnými a kapitálovými výdavkami bez nároku 
na dofinancovanie na rozpočet a z odboru sociálnych služieb sa z dôvodu dofinancovania 
poskytovaných služieb schvaľuje transfer pre Diecéznu charitu na Hospic vo výške                          
15 tis. €.

Rácová – prečo týmto pozmeňovacím návrhom teraz vkladáme do Nitrianskej investičnej   
350 tis. € a na čo budú tieto prostriedky v decembri použité?
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prednosta – súvisí to s predchádzajúcim materiálom, v ktorom sme už vklad schválili. Sú to 
účelové prostriedky, ktoré sú viazané na schválenú rekonštrukciu čermánskeho futbalového
štadióna a futbalového štadióna na Sihoti. Táto rekonštrukcia je viazaná na roky 2016, 2017, 
a možno aj 2018 a tieto peniaze musíme účelovo viazať pre tieto rekonštrukčné práce, pokiaľ 
už sú zmluvy podpísané so Slovenským futbalovým zväzom, na ktoré sú dotované tieto 
rekonštrukcie vo výške 2,4 mil. € a 100 tis. € pre čermánsky futbalový klub.

primátor – práce prebiehajú a museli by sme čakať na záverečný účet, aby sme tam znova tie 
peniaze dostali, lebo by išli do záverečného účtu. Týmto spôsobom môžeme na tých 
rekonštrukciách ktoré pripravujeme robiť ďalej. 

Nemky – osvojujem si návrh mestskej rady. 

Hlasovanie č. 32 (o osvojenom pozmeň. návrhu mestskej rady)  
prezentácia – 28
za - 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 33 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015

s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015 podľa predloženého návrhu vrátane 

nasledovných schválených zmien:

Príjmy (+ 15 000 €)
Schválený
rozpočet

návrh na 
zmenu

    rozpočet
po zmenách

292008  Z odvodov z hazardných hier a iných 
podobných hier

529 500 + 15 000 544 500

Výdavky (+ 15 000 €)
Odbor investičnej výstavby a rozvoja (- 350 000 €) 

717002 Modernizácia futbalového štadióna     100 000 -100 000 0
717001 Výstavba umelej trávnatej hracej 

plochy ČFK                   
250 000 -250 000 0

Odbor majetku  (+ 350 000 €) 

814001 Peňažný vklad  Nitrianskej investičnej 0 +350 000 350 000

Vnútorná správa (0 €)

635004 Údržba prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky 
a náradia 45 220 - 4 400 40 820

711004 Licencií
Informatika – licencia k serveru

0 + 800 800
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713002 Výpočtovej techniky 
informatika – nákup servera

9 900 +3 600 13 500

Odbor sociálnych služieb  ( + 15 000 €) 
642007 Transfer pre Diecéznu charitu  na      

Hospic – dom pokoja a zmieru 
u Bernadetky

15 000 +15 000 30 000

- uzn. č. 443/2015-MZ

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

14. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 

zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2015 mat. č. 459/2015

Materiál uviedla Ing.Jančovičová, riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb.

Hlasovanie č. 34 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo  v Nitre prerokovalo Návrh                
na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre na rok 2015 
s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre na rok 2015 

podľa predloženého návrhu) - uzn. č. 444/2015-MZ

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

15. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra na rok 
2015 

mat. č. 441/2015-1
Materiál uviedol Daniš, vedúci odboru majetku.

Rácová – Mestská rada v Nitre prerokovala Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte  ZUŠ     
J. Rosinského  Nitra na rok 2015, odporúča schváliť rozpočtové opatrenie v rozpočte ZUŠ               
J. Rosinského Nitra na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 35 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
rozpočtové opatrenie v rozpočte ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra na rok 2015
s c h v a ľ u j e 
rozpočtové opatrenie v rozpočte ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra na rok 2015 
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podľa predloženého návrhu) - uzn. č. 445/2015-MZ

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

16. Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2015        mat. č. 432/2015

Materiál uviedla p. Rácová, poslankyňa MZ.
Mestská rada v Nitre prerokovala Správu o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 
2015 a berie na vedomie Správu o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2015.

primátor – chcem upozorniť našich zástupcov v NKN, že v súvislosti s predsedníctvom 
Slovenska v EÚ v druhej polovici roku 2016 sa dajú predkladať projekty VÚC a Mesto                   
do určitej výšky na niektoré aktivity a musí to byť tento systém neziskovej organizácie alebo 
nadácie. Už sa rokuje s VÚC, priamo na stretnutí som hovoril, že máme na to Nitriansku 
komunitnú nadáciu. 

Hlasovanie č. 36 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2015 
b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2015) - uzn. č. 446/2015-MZ
prezentácia – 27
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

17. Informatívna správa o Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2015, 2016
mat. č. 434/2015

Prítomná p. Darina Kárová, riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra. 

primátor – dôvod prečo som sa rozhodol zaradiť takýto materiál na rokovanie je to, aby 
poslanci dostali informáciu o organizovaní divadelného festivalu, ako sa vyvíja fin. podpora 
ministerstva kultúry, Mesta, VÚC a ostatných, ktorí na tomto participujú a chcel som týmto 
materiálom vzbudiť pozornosť pre poslancov pred budúcim rokom, kedy bude 25. ročník 
festivalu Divadelná Nitra s tým, že budeme hľadať všetky možnosti pomôcť festivalu, aby ten 
25. ročník bol výrazný medzník tohto podujatia.

p. Kárová – ďakujem za možnosť predložiť tento informatívny materiál. Týmto sa Asociácia
Divadelná Nitra dostáva na inú úroveň a získava tak novú kvalitu. Chcem dodať, že bud. rok 
sa práve v období, keď sa bude konať Divadelná Nitra, budeme zaoberať aj inou, dôležitou
celoštátnou udalosťou, a to je predsedníctvo SR v Rade Európy. K uvedenému materiálu mám 
štyri poznámky. 
Prvá poznámka – Divadelná Nitra nie je len pre náročné publikum, má aj dôležitú časť 
v podobe sprievodného programu pre široké publikum, a tak aktivizuje aj mládež a deti 
a prináša mnoho aj rodinných podujatí. Ako medzinárodné podujatie musí prinášať aj náročné 
diela, ktoré predbiehajú dobu, to je jeho misia. 
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Druhá poznámka - Divadelná Nitra zaisťuje vizibilitu Mesta v domácom i medzinárodnom 
kontexte. To je skutočnosť, ktorá v koncepcii dnešného urbárneho sveta a vysokej 
konkurencii iných miest zohráva stále väčšiu úlohu.  
Tretia poznámka - Asociácia celoročne rozvíja spoluprácu s kultúrnymi organizáciami                   
na pôde mesta a kraja a združeniami, ale aj so školami, a tak prepája lokálny regionálny 
rozmer s tým medzinárodným. Dokazujú to špeciálne projekty vytvorené pre mesto. Môžete 
už druhý rok stretávať tabule s názvom „Aj toto je umenie“, inštalovali sme na Zobore panel 
s časom rozpadu odpadu, čiže má ekologický zámer, robíme projekt „Darujem ti tulipán“
v spolupráci s nitrianskymi školami a v spolupráci s Mestskými službami dokončíme projekt 
„Záhon pre nevidiacich“.
Štvrtá poznámka – Divadelná Nitra ako súčasť kultúrneho priemyslu rozvíja aj ekonomickú
sféru a prináša okrem kultúrneho benefitu aj ekonomický profit. Z fin. prostriedkov, ktoré
získavame z rôznych zdrojov cca 150 tis. € nechávame v meste, pomáhame zvyšovať zisk 
firmám, a tak aj príjmy mesta a ako neziskové a neštátne podujatie, ktoré sa snaží každý rok 
o to, aby získalo z rôznych zdrojov prostriedky na konkrétny ročník, dostávame aj podporu   
od Mesta, za ktorú si dovolím poďakovať. 

Šmehilová – ďakujem organizátorom Divadelná Nitra najmä preto, že každoročne pamätajú 
na odkázaných ľudí, ktorí majú zdravotné postihnutie, aj za deti so sluchovým postihnutím, 
pretože sa vďaka projektu sprievodnému programu podarilo pre tieto deti získať hudobný 
workshop, ktorý bol zameraný na vývoj reči a vnímanie zvukov. 

Hlasovanie č. 37 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu o Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2015, 2016
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informatívnu správu o Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2015, 2016) – uzn. č. 
447/2015-MZ

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

18. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre mat. č. 415/2015

Materiál predložil JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ.

Hollý – mestská rada prerokovala Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 
v Nitre a odporúča schváliť podľa predloženého návrhu.

Hecht – návrh nového Rokovacieho poriadku MZ bol určite potrebný, nakoľko veľa 
poslancov malo požiadavku, aby ich vystúpenia v diskusii boli doslovne zaznamenávané 
v zápisnici, čo podľa mňa je veľmi ťažké zrealizovať vzhľadom na to, že zápisnica má 
niekedy až  100 strán a doslovne zaznamenať každé vystúpenie je z môjho pohľadu šikana 
zamestnancov ref. organizačného. V snahe vyhovieť poslancom sa stávalo, že v zápisnici 
neboli niektoré vystúpenia zaznamenávané, prípadne správne zaznamenané, preto vítam 
povinnosť vyhotovovať a následne zverejňovať zvukový záznam z MZ, kde si ľudia budú 
môcť vypočuť všetky vystúpenia zúčastnených v plnom znení, a pokiaľ budú poslanci aj 
napriek tomu chcieť, aby ich vystúpenie bolo doslovne zaznamenané, majú možnosť                     
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po svojom vystúpení predložiť ho ref. organizačnému v písomnej podobe. Nemôžeme chcieť 
aj doslovný prepis zápisnice, a zároveň mať aj zvukový záznam. Chcem vyzvať ľudí, aby 
chodili na MZ, prípadne požiadať aj o vystúpenie. Bude to mať určite väčšiu váhu, ako keď
svoju žiadosť odprezentujú na VMČ, ktorý je len poradný orgán, pretože tu na MZ sú 
kompetentní ľudia, takže občania môžu využiť svoje právo a v bode Diskusia predniesť svoje 
požiadavky. Bod Diskusia je častokrát na programe až po 17.00 h, čiže po pracovnej dobe, 
čiže občania majú možnosť vystúpiť aj tu na MZ.

Ajdariová – predkladám pozmeň. návrh: navrhujem vypustiť v čl. 5 bod 1, v ktorom sa 
uvádza „Pri zmenách v členstve v mestskej rade, mestské zastupiteľstvo môže rozhodnúť 
o návrhu aj bez jeho prerokovania v mestskej rade“. 
Som toho názoru, že takéto personálne zmeny by mali byť prerokované v mestskej rade. 

Greššo – dávam pozmeňovací návrh na uznesenie: Článok 56, ods. 3, druhá odrážka 
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre sa mení nasledovne: „- zvukového 
záznamu rozdeleného na samostatné zvukové stopy podľa jednotlivých bodov rokovania                
do 10 dní na oficiálnom webovom sídle mesta Nitra“. 
Boli by sme radi, aby tento záznam nebol len proforma zverejnený na našom webovom sídle, 
ale aby bol aj účinný, aby si ľudia mohli vypočuť body, ktoré ich zaujímajú. Toto možno viac 
spropaguje prácu poslancov v MZ.

Hlasovanie č. 38 (o návrhu p. Ajdariovej: vypustiť v čl. 5 bod 1)
prezentácia – 29
za – 13
proti - 0
zdržali sa - 13
Návrh nebol schválený.

Hlasovanie č. 39 (o návrhu p. Greššo: v Čl. 56, ods. 3, druhá odrážka sa mení nasledovne:                
„- zvukového záznamu rozdeleného na samostatné zvukové stopy podľa jednotlivých bodov 
rokovania do 10 dní na oficiálnom webovom sídle mesta Nitra,“)
prezentácia - 29
za - 22
proti - 0
zdržali sa - 7
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 40 (o návrhu na uzn. ako o celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre
s c h v a ľ u j e
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Nitre podľa predloženého návrhu, vrátane 
nasledovnej schválenej zmeny:
- v Čl. 56, ods. 3, druhá odrážka sa mení nasledovne: „- zvukového záznamu rozdeleného 

na samostatné zvukové stopy podľa jednotlivých bodov rokovania do 10 dní                     
na oficiálnom webovom sídle mesta Nitra,“) - uzn. č. 448/2015-MZ

prezentácia – 28
za - 25
proti - 0
zdržali sa - 2
návrh bol schválený.
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19. Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre mat. č. 423/2015

Materiál uviedol p. Štefek, poslanec MZ.

Rácová – mestská rada prerokovala návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre. 

Hlasovanie č. 41 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre
n e v o l í
do funkcie člena Mestskej rady v Nitre p. Štefana Štefeka) – uzn. č. 449/2015-MZ

prezentácia – 27
za – 10
proti - 0
zdržali sa - 16
Návrh nebol schválený.

20. Návrh na doplnenie člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                         
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov 

mat. č. 424/2015
Materiál predložil p. Štefek, poslanec MZ.

Rácová – mestská rada prerokovala návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre. 

Hlasovanie č. 42 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na doplnenie člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu 
majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov 
n e v o l í
do funkcie člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť z radov poslancov p.  Petra Oremusa) - uzn. č. 450/2015-MZ

prezentácia - 27
za - 11
proti - 0
zdržali sa - 16
Návrh nebol schválený. 

21. Návrh na zrušenie Redakčnej rady mesta Nitra, uznesenia Mestského zastupiteľstva    
v Nitre č. 93/2009-MZ zo dňa 7. 5. 2009 v znení uzn. č. 116/2011-MZ zo dňa 26. 5. 
2011, v znení uzn. č. 25/2015-MZ zo dňa 5. 2. 2015 a návrh na zriadenie Rady 
masmediálnej komunikácie a schválenie Štatútu Rady masmediálnej komunikácie

mat. č. 425/2015
Materiál uviedla p. Rácová, poslankyňa MZ.
Mestská rada v Nitre prerokovala návrh na zrušenie Redakčnej rady mesta Nitra, uznesenia 
Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 93/2009-MZ zo dňa 7.5.2009 v znení uzn. č. 116/2011-
MZ zo dňa 26. 5. 2011, v znení uzn. č. 25/2015-MZ zo dňa 5.2.2015 a návrh na zriadenie 
Rady masmediálnej komunikácie a schválenie Štatútu Rady masmediálnej komunikácie
neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
I. zrušiť

a) Redakčnú radu Mesta Nitra s účinnosťou k 31.12.2015
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b) uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 93/2009-MZ zo dňa 07.05.2009 v znení 
uzn. č. 116/2011-MZ zo dňa 26.05.2011, v znení uzn. č. 25/2015-MZ zo dňa 
05.02.2015

II. zriadiť Radu masmediálnej komunikácie s účinnosťou dňom 01.01.2016
III. schváliť Štatút Rady masmediálnej komunikácie podľa predloženého návrhu.

Rácová – viackrát som vyzývala kolegov, aby sme urobili tento krok a umožnili iným 
spôsobom realizovať mediálnu politiku mesta Nitry. Stále sa domnievam, že tento spôsob nie 
je komplexný a systémový a takýto rozsah, aby bol odborne riešený a zastrešený si skutočne 
vyžaduje túto zmenu. Bola som ubezpečená, že všetko funguje a táto zmena nie je možná. 
Aby som nikomu nekrivdila, vyzvala som p. Jančoviča, aby mi predložil zápisnice                         
zo zasadnutia Redakčnej rady za rok 2014 a 2015, chcela som si vytvoriť obraz ako Redakčná 
rada funguje. Domnievam sa, že zápisnice by mali byť vypracované takým štýlom, aby 
poskytli obraz komukoľvek, kto nebol na zasadnutí Redakčnej rady. Zápisnice z roku 2014 
sú všetky rovnaké, sú vytvorené podľa šablóny bez akejkoľvek výpovednej hodnoty. Sú tam 
články, ktoré Redakčná rada schválila, posúdila, text je rovnaký, mení sa len zoznam článkov. 
Prekvapilo ma, že prezenčné listiny sú podpísané rovnako, rovnakým perom a všetci boli 
prítomní. Preto sa pýtam p. Vanča, či je pravdou, že zápisnice a prezenčné listiny neboli 
vyhotovované priebežne, ale dodatočne? Pozrela som si zápisnice z roku 2015, konkrétne ma 
zaujímalo hlasovanie a vyjadrenie sa členov k článkom, ktoré neboli uverejnené v tlači. Tieto 
som tam hľadala, ale v zápisniciach som ich nenašla. Zápisnice nie sú podpísané 
predsedníčkou, prezenčné listiny nie sú úplné, nie je jasné, či boli uznášaniaschopní alebo či
sa zabudli podpísať. Zápisnice nemajú žiadnu výpovednú hodnotu. Pýtam sa, či keď sa 
v meste Nitra poriada futbalový turnaj družstiev policajných zborov, článok o tomto nevyjde 
z dôvodov, že to nie je mestská akcia. My sa domnievame, že nevyšiel preto, že rozhodcom 
tohto turnaju bol p. Košťál. To nie je reprezentácia mesta, že takýto turnaj je na území mesta 
Nitra? 

Košťál – je to pravda, spočiatku som sa prvých ročníkov zúčastňoval aj v rámci futbalu, keď 
mi to zdravie dovolilo, každý rok sa snažím odpískať tento futbalový turnaj. Od roku 2010 bol 
vždy tento článok aj s fotkami zverejnený v Echu a nebol s tým problém. 7. 12. som poslal 
Redakčnej rade p. Kretterovi a p. Kolenčíkovej na zverejnenie text a fotky, článok nebol 
uverejnený, ale mohli mi odpísať, prečo to nebolo zverejnené. 

Vančo – prezenčné listiny ako predseda Redakčnej rady som vždy podpisoval na riadnom 
zasadnutí Redakčnej rady. Čo sa týka zápisníc, v zmysle Štatútu je na to určený človek, ktorý 
má zápisnice vyhotovovať. Upozorňoval som na to, aby zápisnice boli vyhotovované
priebežne. Bol nejaký článok uverejnené v Echu, ktorý by poškodil Mesto? Ak nie je na to 
výtka, tak všetky ostatné veci sú irelevantné. 

Kretter – v teraz fungujúcej Redakčnej rade sme niekoľkokrát zdôraznili, že v Echu bude 
predovšetkým priestor, ktorý bude propagovať aktivity mesta a MČ, že tam budú informácie, 
ktoré ľudia potrebujú vo vzťahu k nášmu životu a z toho titulu sa uplatňuje zásada, že ak tam 
bude článok, ktorý nie je v priamom napojení na mesto, tak tam také články nemajú priestor, 
často sa musia vyhadzovať. Prosím všetkých, ktorí publikujú a náhodou by sa tam taký 
objavil, upozornite na to. Zásadu sme zmenili. v tom, že bude tam len mesto a mesto.

Nemky – nie vždy sa tam všetky články dostanú, vždy sa pozerá na prioritu mesta, snažíme sa 
podporiť mestské akcie, ak sa tam nedostal ten článok, tak je to z tohto dôvodu. 
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Hlasovanie č. 43 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   
na zrušenie Redakčnej rady mesta Nitra, uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre                        
č. 93/2009-MZ zo dňa 7.5.2009 v znení uzn. č. 116/2011-MZ zo dňa 26. 5. 2011, v znení uzn. 
č. 25/2015-MZ zo dňa 5.2.2015 a návrh na zriadenie Rady masmediálnej komunikácie 
a schválenie Štatútu Rady masmediálnej komunikácie
IV. n e z r u š u j e

c) Redakčnú radu Mesta Nitra s účinnosťou k 31.12.2015
d) uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 93/2009-MZ zo dňa 07.05.2009 v znení 

uzn. č. 116/2011-MZ zo dňa 26.05.2011, v znení uzn. č. 25/2015-MZ zo dňa 
05.02.2015

V. n e z r i a ď u j e
      Radu masmediálnej komunikácie 
      s účinnosťou dňom 01.01.2016
VI. n e s c h v a ľ u j e
      Štatút Rady masmediálnej komunikácie
      podľa predloženého návrhu

- uzn. č. 451/2015-MZ

prezentácia - 21
za - 8
proti - 1
zdržali sa - 12
Návrh nebol schválený.

22. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre             
na I. polrok 2016 mat. č. 393/2015

Nemky – Mestská rada v Nitre prerokovala Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií 
Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2016, odporúča MZ schváliť časové plány 
zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2016.

Hlasovanie č. 44 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
časových plánov zasadnutí stálych komisií mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2016
s c h v a ľ u j e
Časové plány zasadnutí stálych komisií mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2016 
podľa predloženého návrhu) - uzn. č. 452/2015-MZ

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

23. Návrh Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb mat. č. 453/2015

Materiál uviedla Ing. Jančovičová, riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb. 
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Šumichrastová – Mestská rada v Nitre prerokovala Návrh Organizačného poriadku prísp. 
organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
schváliť Organizačný poriadok príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb 
podľa predloženého návrhu vrátane nasledovnej schválenej zmeny:
- v Čl. 8, ods. 1 sa na konci ods. pripája znenie: 

„a spĺňajú podmienku vysokoškolského vzdelania II. stupňa v príbuznom odbore“
s účinnosťou od 1.1.2016.                                      
Osvojujem si stanovisko mestskej rady. 

Hlasovanie č. 45 (o osvojenom návrhu na uzn. z mestskej rady p. Šumichrastovou: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh Organizačného poriadku príspevkovej organizácie 
Správa zariadení sociálnych služieb
s c h v a ľ u j e
Organizačný poriadok príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb podľa 
predloženého návrhu vrátane nasledovnej schválenej zmeny:
- v Čl. 8, ods. 1 sa na konci ods. pripája znenie:  

„a spĺňajú podmienku vysokoškolského vzdelania II. stupňa v príbuznom odbore“
s účinnosťou od 1.1.2016                                     
u k l a d á 
riaditeľke prísp. org. SZSS vypísať výberové konanie na pozície vedúcich úsekov)

- uzn. č. 453/2015-MZ

prezentácia – 21
za – 16
proti - 0
zdržali sa - 5
Návrh bol schválený.

24. Návrh organizačnej štruktúry príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra
mat. č. 381/2015-1

Materiál uviedol Ing. Borík, poverený zastupovaním riaditeľa MsS Nitra.

Hollý – Mestská rada v Nitre dňa 1. 12. 2015 prerokovala Návrh organizačnej štruktúry prísp. 
organizácie Mestské služby Nitra a odporúča MZ schváliť org. štruktúru prísp. org Mestské 
služby Nitra podľa predloženého návrhu.

Kretter – konzultoval som predložený návrh s povereným riaditeľom a hľadali sme čo 
najracionálnejšie riešenie, nemal sa o čo oprieť, pretože predchádzajúci organizačný poriadok 
bol takmer neaktuálny. Z toho dôvodu sme prišli na doplnenie návrhu, ktorý predkladám:
V čl. 9
- v bode 2.3 na konci pripojiť odrážku znenia: 

„- správa verejných parkovísk“,
- znenie bodu 3.1 „Útvar komunálnych činností“  nahradiť znením:  „Útvar správy a údržby 

miestnych komunikácií a chodníkov“,
- v bode 3.1 vypustiť 5. odrážku znenia:  
      „- lokálne opravy miestnych komunikácií“
- v bode 3.2 doplniť novú 4-tú odrážku znenia: 

           „lokálne opravy miestnych komunikácií a chodníkov“
- v bode 4.1 na konci doplniť odrážku znenia:  
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„- evidencia rozkopávok vo verejnej zeleni a prebratie úpravy vo verejnej zeleni                  
po rozkopávkach“

v schémach (1. a A1) nahrádza názov: „Útvar komunálnych činností názvom: „Útvar správy 
a údržby miestnych komunikácií a chodníkov“.

Hlasovanie č. 46 (o návrhu p. Krettera)
prezentácia - 26
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 47 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh organizačnej štruktúry príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra 
s c h v a ľ u j e  
Organizačnú štruktúru príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra podľa predloženého 
návrhu vrátane nasledovných schválených zmien:
- v bode 2.3 na konci pripája odrážku znenia: 

„- správa verejných parkovísk“,
- znenie bodu 3.1 „Útvar komunálnych činností“  nahrádza znením:  „Útvar správy 

a údržby miestnych komunikácií a chodníkov“,
- v bode 3.1 vypúšťa 5. odrážku znenia:  
      „- lokálne opravy miestnych komunikácií“
- v bode 3.2 vkladá novú 4-tú odrážku znenia: 

           „lokálne opravy miestnych komunikácií a chodníkov“
- v bode 4.1 na konci pripája odrážku znenia:  

„- evidencia rozkopávok vo verejnej zeleni a prebratie úpravy vo verejnej zeleni                  
po rozkopávkach“

- v schémach (1. a A1) nahrádza názov: „Útvar komunálnych činností názvom: „Útvar 
správy a údržby miestnych komunikácií a chodníkov“) - uzn. č. 454/2015-MZ

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

25. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 
verejnej súťaže: „Prenájom stĺpov verejného osvetlenia v meste Nitra a prevádzka 
Orientačného a informačného systému v meste Nitra“ mat. č. 455/2015

Materiál uviedol JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ.
Na základe diskusie z mestskej rady bol pripravený pozmeň. návrh, požiadavky boli                      
na sprísnenie kritérií, aby boli jednoznačné podľa predložených ponúk. Tento návrh spočíva 
v tom, že súčasne žiadame tak pre návrh informačného zariadenia pre pasport reklám, ako aj 
informačno-komunikačný systém v prospech samosprávy predložiť informáciu, či 
navrhovateľ už s takýmto systémom disponuje, resp. či je funkčný a či je niekde na území 
republiky prevádzkovaný. V rámci bodu 1.1.1. meníme ešte slovo „garantovania“                            
na „naplnenia“, to znamená, máme záujem, aby orientačný systém fungoval minimálne 
v rozsahu tých informácií, ktoré poskytuje dnes, čiže na úrovni určitého počtu orientačných
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tabúľ. Pokiaľ ide o kritériá vyhodnotenia, navrhujeme ich upraviť, aby boli jednoznačné, aby 
bolo jasné, čo bude vyhodnocovacia komisia hodnotiť. V rámci orientačného systému to bude 
cena, ktorá bude ponúknutá uchádzačom, v rámci informačného systému to bude okrem 
ekonomiky tohto systému aj jeho funkčnosť, inteligencia a to, či je prevádzkovaný na území 
SR, a pokiaľ ide o referencie, tak ide o to, aby sme mali za zrejmé, v akej kvalite, exkluzivite 
a v akom formáte uchádzač ponúknutý systém už niekde na území Slovenska prevádzkuje.  

Nemky - osvojujem si stanovisko mestskej rady. 

primátor – navrhujem komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:
členovia - pp. Nemky, Mikulášik, Slíž, Hollý, Gut, Török, Ligačová.    

Hlasovanie č. 48 (o návrhu na zloženie komisie)
prezentácia – 28
za - 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 49 (o osvojenom pozmeňovacom návrhu z mestskej rady p. Nemkym: MZ 
schvaľuje:
1/
V bode 1.1.1 v časti Poznámka sa slovo „garantovania“ nahrádza slovom „naplnenia“.
2/
V bode 1.1.2 písm. a) sa za znenie:
„Navrhovateľ je povinný predložiť konkrétny návrh systémového riešenia spĺňajúci všeobecné 
a technické požiadavky vyhlasovateľa spolu s určením predpokladanej obstarávacej ceny 
systému a predpokladaných prevádzkových a udržiavacích nákladov.“
dopĺňa znenie:
„Navrhovateľ je súčasne povinný uviesť a označiť, či navrhnutý systém má k okamihu 
predloženia súťažného návrhu funkčný a či navrhovaný systém už prevádzkuje na území 
niektorej samosprávy.“
3/
V bode 1.1.2 písm. b) sa za znenie:
„Navrhovateľ je povinný predložiť konkrétny návrh systémového riešenia na elektronickú 
evidenciu a pasportizáciu reklamných stavieb spolu s určením predpokladanej obstarávacej 
ceny systému a predpokladaných prevádzkových a udržiavacích nákladov.“
dopĺňa znenie:
„Navrhovateľ je súčasne povinný uviesť a označiť, či navrhnutý systém má k okamihu 
predloženia súťažného návrhu funkčný a či navrhovaný systém už prevádzkuje na území 
niektorej samosprávy.“
4/
V bode 13 sa vypúšťa pôvodné znenie „Kritéria hodnotenia“ a nahrádza sa nasledovným 
znením:
„Kritéria hodnotenie:
45%
Orientačný systém - ekonomická výhodnosť spočívajúca vo výške navrhnutého nájomného      
za prenájom 1 ks orientačného zariadenia za rok
Merné jednotky hodnotenia - minimálne podanie, primerané podanie, súťažné podanie
45%



42

Informačný systém – funkčnosť, inteligencia a ekonomická výhodnosť spočívajúca v hodnote 
dodania a prevádzkovania informačného systému
Merné jednotky hodnotenia – inteligencia systému, funkčnosť systému v systémovom prostredí 
vyhlasovateľa, funkčnosť systému v referenčných samosprávach, ekonomická hodnota 
systému plynúca z obstarávacej ceny a predpokladaných prevádzkových a udržiavacích 
nákladov systému
10%
Referencie z prevádzkovania orientačného a informačného systému
Merné jednotky hodnotenia: exkluzívnosť a rozsah prevádzkovaného systému vo vzťahu 
k veľkosti mesta (obce) v postupnosti: 1.krajské mesto / 2.okresné mesto / 3.mesto / 4.obec.“

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

Hlasovanie č. 50 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Prenájom stĺpov verejného osvetlenia v meste Nitra a prevádzka Orientačného 
a informačného systému v meste Nitra“
s c h v a ľ u j e 
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 
„Prenájom stĺpov verejného osvetlenia v meste Nitra a prevádzka Orientačného 
a informačného systému v meste Nitra“
podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien:
1/
V bode 1.1.1 v časti Poznámka sa slovo „garantovania“ nahrádza slovom „naplnenia“.
2/
V bode 1.1.2 písm. a) sa za znenie:
„Navrhovateľ je povinný predložiť konkrétny návrh systémového riešenia spĺňajúci všeobecné 
a technické požiadavky vyhlasovateľa spolu s určením predpokladanej obstarávacej ceny 
systému a predpokladaných prevádzkových a udržiavacích nákladov.“
dopĺňa znenie:
„Navrhovateľ je súčasne povinný uviesť a označiť, či navrhnutý systém má k okamihu 
predloženia súťažného návrhu funkčný a či navrhovaný systém už prevádzkuje na území 
niektorej samosprávy.“
3/
V bode 1.1.2 písm. b) sa za znenie:
„Navrhovateľ je povinný predložiť konkrétny návrh systémového riešenia na elektronickú 
evidenciu a pasportizáciu reklamných stavieb spolu s určením predpokladanej obstarávacej 
ceny systému a predpokladaných prevádzkových a udržiavacích nákladov.“
dopĺňa znenie:
„Navrhovateľ je súčasne povinný uviesť a označiť, či navrhnutý systém má k okamihu 
predloženia súťažného návrhu funkčný a či navrhovaný systém už prevádzkuje na území 
niektorej samosprávy.“
4/
V bode 13 sa vypúšťa pôvodné znenie „Kritéria hodnotenia“ a nahrádza sa nasledovným 
znením:
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„Kritéria hodnotenie:
45%
Orientačný systém - ekonomická výhodnosť spočívajúca vo výške navrhnutého nájomného      
za prenájom 1 ks orientačného zariadenia za rok
Merné jednotky hodnotenia - minimálne podanie, primerané podanie, súťažné podanie
45%
Informačný systém – funkčnosť, inteligencia a ekonomická výhodnosť spočívajúca v hodnote 
dodania a prevádzkovania informačného systému
Merné jednotky hodnotenia – inteligencia systému, funkčnosť systému v systémovom prostredí 
vyhlasovateľa, funkčnosť systému v referenčných samosprávach, ekonomická hodnota 
systému plynúca z obstarávacej ceny a predpokladaných prevádzkových a udržiavacích 
nákladov systému
10%
Referencie z prevádzkovania orientačného a informačného systému
Merné jednotky hodnotenia: exkluzívnosť a rozsah prevádzkovaného systému vo vzťahu 
k veľkosti mesta (obce) v postupnosti: 1.krajské mesto / 2.okresné mesto / 3.mesto / 4.obec.“
v y m e n ú v a 
komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:
členovia: p. Nemky, Mikulášik, Slíž, Hollý, Gut, Török, Ligačová    
u k l a d á 
prednostovi Mestského úradu v Nitre zabezpečiť vyhlásenie a realizovanie obchodnej verejnej 
súťaže podľa schválených súťažných podmienok     T: 31.3.2016   K: MR)

– uzn. č. 455/2015-MZ 

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

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom 
nebytového priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre

mat. č. 454/2015
Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č.  51 (o návrhu na uzn. – alt. I.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového 
priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre 
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom nebytového priestoru č. 358 o výmere 37,20 m2 na Mestskej tržnici na Štefánikovej 
tr. 50 v Nitre pre Katarínu Szórádovú, Rýnska 8, 949 11 Nitra na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou za nájomné vo výške 60,- €/m2/rok s tým, že nájomná zmluva bude 
uzatvorená ku dňu doručenia rozhodnutia o vydaní živnostenského oprávnenia na Odbore 
majetku MsÚ v Nitre, do tejto doby bude uzatvorená zmluva o budúcej nájomnej zmluve 
Prenájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetný nebytový 
priestor je dlhodobo neprenajatý.
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u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.08.2016      K: MR) - uzn. č. 456/2015-MZ
prezentácia – 22
za – 22
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra 
(Západoslovenská distribučná, a. s., stavba „NA Nitra rekonštrukcia Prednádražie 
– NNK“) mat. č. 450/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 52 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (Západoslovenská 
distribučná, a. s., stavba „NA Nitra rekonštrukcia Prednádražie – NNK“)
s c h v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra, 
zapísaných na LV č. 3681 a č. 6879 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 601/2015 a to: 
„C“KN parc. č. 2039/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 700 m2

„C“KN parc. č. 2780/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2

„C“KN parc. č. 2817/11 – ostatné plochy o výmere 474 m2

„C“KN parc. č. 2817/14 – ostatné plochy o výmere 141 m2

„C“KN parc. č. 2817/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4706 m2

„C“KN parc. č. 2817/8 - ostatné plochy o výmere 794 m2“

„C“KN parc. č. 2817/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 737 m2

„C“KN parc. č. 2759/1 bez založeného LV, ktorej majetkovú podstatu tvoria pozemky 
zapísané na LV č. 6879 a to:
„E“KN parc. č. 1610/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2

„E“KN parc. č. 1610/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2

„E“KN parc. č. 1610/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2,

pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 ako oprávneného z vecného 
bremena: zriadiť a uložiť elektroenergetickú stavbu a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane 
rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich 
prevádzku (ďalej len „elektroenergetické stavby“) na vyššie uvedených pozemkoch 
vybudovaných v rámci stavby „NA Nitra rekonštrukcia Prednádražie – NNK“ a vykonávať 
vlastnícke práva spojené s elektroenergetickými stavbami, t. j. užívanie, prevádzkovanie, 
údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 
predmetnej stavby a jej odstránenie, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného 
a v povinnosti Mesta Nitry, ako povinného z vecného bremena, strpieť zriadenie a uloženie 
elektroenergetických stavieb a obmedzenia súvisiace s výkonom vlastníckeho práva 
spojeného s elektroenergetickými stavbami, ako aj nútené obmedzenie užívania zaťažených 
nehnuteľností v ochrannom pásme elektroenergetických stavieb v zmysle zákona č. 251/2012 
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so STN. Vecné 
bremená budú zriadené na dobu určitú počas životnosti elektroenergetických stavieb             
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za jednorazovú odplatu stanovenú uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 74/2013-
MZ zo dňa 14.03.2013.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien podľa 
schvaľovacej časti uznesenia  T: 31.05.2016  K: MR) - uzn. č. 457/2015-MZ

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

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 5480/5, kat. úz. Zobor) mat. č. 395/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.
Komisia odporučila za nájomné vo výške 0,21 €/m2/rok.

Hlasovanie č. 53 (o návrhu - za nájomné vo výške 0,21 €/m2/rok)
prezentácia – 24
za – 19
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 54 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  prerokovalo
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  (prenájom pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 5480/5, kat. úz. Zobor) 
s c h v a ľ u j e  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 5480/5  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 
339 m2 v katastrálnom území Zobor, zapísaný na liste vlastníctva č. 3079, vlastník Mesto 
Nitra, pre Tatianu Foltánovú, bytom Mikovínyho 14, Nitra na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou za nájomné vo výške 0,21 €/m2/rok z dôvodu, že predmetnú 
nehnuteľnosť vlastnili starí rodičia žiadateľky, v roku 1969 ju odkúpili Technické a rekreačné
služby mesta Nitry pri výstavbe lanovej dráhy, čím je v súčasnosti znemožnený priamy 
prístup p. Foltánovej k vedľajšiemu pozemku registra „C“ KN parc. č. 5483/1, kat. úz. Zobor 
v jej vlastníctve. Mestský pozemok parc. č. 5480/5 plánuje využívať na zabezpečenie prístupu 
k svojej nehnuteľnosti a údržbu tejto nehnuteľnosti, ktorá je rokmi zanedbaná a mestom 
nevyužívaná.  
u k l a d á  
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia                       T: 31.01.2016    K: MR) - uzn. č. 458/2015-MZ

prezentácia – 23
za – 22
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.
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29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
o výmere 7 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/13, kat. úz. Chrenová)

mat. č. 429/2015
Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 55 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  (prenájom časti o výmere 7 m2            

z pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/13, kat. úz. Chrenová) 
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom časti o výmere 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, na ktorom je umiestnený predajný stánok 
s pôvodným sortimentom ručne vyrábaných vencov a ozdobných predmetov, pre nového 
vlastníka tohto stánku, Ing. Bohuslavu Füleovú, bytom Výstavná 647/13, Nitra, IČO: 
48053171  na  dobu  neurčitú   s   trojmesačnou  výpovednou  lehotou  za  nájomné  vo  výške 
50,- €/m2/rok z dôvodu, že Ing. Bohuslava Füleová odkúpila predajný stánok                           
od predchádzajúceho majiteľa a nájomcu pozemku, ktorým bola spoločnosť Impresia Star,     
s. r. o., Lesná 2, Nitra. Nový vlastník stánku zmení sortiment na predaj kožených výrobkov.
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia                    T: 31.01.2016     K: MR) - uzn. č. 459/2015-MZ

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

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra   (prenájom časti 
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 890/10 a parc. č. 890/48, kat. úz. Chrenová                    
pre spoločnosť MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, Nitra)

mat. č. 430/2015
Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.
Komisia majetku odporučila cenu 20,78 €/m2/rok.

Hlasovanie č. 56 (o návrhu komisie – nájomné vo výške 20,78 €/m2/rok)
prezentácia - 23
za – 22
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 57 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  (prenájom časti 
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 890/10 a parc. č. 890/48, kat. úz. Chrenová pre spoločnosť 
MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, Nitra) 
s c h v a ľ u je  
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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 pozemkov registra „C“ KN v katastrálnom území Chrenová, a to výmeru         
75 m2 z parc. č. 890/10 – ostatné plochy o celkovej výmere 1 153 m2 a výmeru  66 m2 z parc. 
č. 890/48 – ostatné plochy o celkovej výmere 195 m2, kat. úz. Chrenová, zapísané na liste 
vlastníctva č. 1223, vlastník Mesto Nitra, pre spoločnosť MUDr. Katarína Plevová, spol.        
s r. o., Fatranská 12, Nitra, IČO: 36519553 na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou za nájomné vo výške 20,78 €/m2/rok.
Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť,                  
že spoločnosť MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, Nitra vybuduje parkovacie 
miesta pre parkovanie klientov zdravotníckeho zariadenia MEDICAL MKP na svoje náklady.
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia                    T: 31.01.2016     K: MR) – uzn. č. 460/2015-MZ

prezentácia – 21
za - 20
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre mat. č. 377/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.
Mestská rada odporučila schváliť I. alt., a to schváliť spôsobom prípadu hodného osobitného 
zreteľa prenájom časti pozemku o výmere max. 24 m2 pre spol. RAB na dobu neurčitú                 
s 3-mes. výpovednou lehotou za nájomné vo výške 100,- €/m2/rok, za účelom umiestnenia 
mobilného predajného stánku bez základov na predaj chladeného a mrazeného hydinového 
mäsa a vajíčok.

Hlasovanie č. 58 (o návrhu - za nájomné vo výške 100,- €/m2/rok)
prezentácia - 24
za - 23
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený

Hlasovanie č. 59 (o návrhu na uzn. v I. alt.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku                   
na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre 
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc. č. 
2041 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 611 m2 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra                 
na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre, a to: 
miesto č. 14 o výmere max. 24 m2 pre spoločnosť RAB, s. r. o., 941 32 Semerovo č. 1, 
IČO: 36528404 na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 
100,- €/m2/rok, za účelom umiestnenia mobilného predajného stánku bez základov 
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s rozmermi 3 x 8 m na predaj chladeného a mrazeného hydinového mäsa a vajíčok z dôvodu, 
aby bol areál Mestskej tržnice v Nitre čo najúčelnejšie využitý. 
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia    T: 31.08.2016    K: MR) - uzn. č. 461/2015-MZ

prezentácia – 21
za – 19
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  (odpredaj 
novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 3864/5, 3864/6 a 3855/11, k. ú. 
Nitra, Ing. Jozef Obrtáč s manželkou Ing. Janou Obrtáčovou) mat. č. 449/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.
Mestská rada odporučila schváliť odpredaj týchto pozemkov za cenu 55,- €/m2 + DPH.
Predkladáme návrh schváliť spôsobom prípadu hodného osobitného odpredaj týchto 
pozemkov, ktoré sú v návrhu na uznesenie za cenu, ktorú schváli MZ a za uvedených 
podmienok v návrhu. 

Hlasovanie č. 60 (o návrhu na uzn. za cenu 55,- €/m2 + DPH)
prezentácia – 24
za – 20
proti - 0
zdržali sa - 4
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 61 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 
novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 3864/5, 3864/6 a 3855/11, k. ú. Nitra, 
Ing. Jozef Obrtáč s manželkou Ing. Janou Obrtáčovou)
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN odčlenených geometrickým plánom 
č. 346/2014 v k. ú. Nitra, a to:
- parc. reg. „C“ KN č. 3864/5 – orná pôda o výmere 181 m2 a parc. reg. „C“ KN č. 3864/6 –

orná pôda o výmere 24 m2 odčlenené z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3864/2 – orná pôda 
o výmere 251 m2, k. ú. Nitra,  zapísaného na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra,

- parc. reg. „C“ KN č. 3855/11 – ostatné plochy o výmere 24 m2 odčlenená od pozemku reg. 
„E“ KN parc. č. 1762/101 – trvalé trávne porasty o výmere 3 816 m2, k. ú. Nitra, 
zapísaného na LV č. 6879 vo vlastníctve Mesta Nitra, 

pre Ing. Jozefa Obrtáča a manželku Ing. Janu Obrtáčovú, obaja trvale bytom  Stračia ulica 
č. 92, Nitra za cenu 55,- €/m2 + DPH.
Kupujúci uhradia poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. 
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Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že manželia Obrtáčoví sú 
bezpodieloví spoluvlastníci susedných pozemkov, a to pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3863 
a pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3864/1 (na ktorom chcú vybudovať rodinný dom), pričom 
k pozemku parc. č. 3863 majú prístup zo Stračej ulice, avšak vzhľadom na umiestnenie 
rodinného domu vybudovaného na predmetnom pozemku nie je možné zabezpečiť prístup 
k pozemku parc. č. 3864/1 motorovými prostriedkami ani stavebnými mechanizmami inak 
než cez novovytvorené pozemky - parc. č. 3864/5, 3864/6 a 3855/11, nakoľko vzdialenosť 
rodinného domu od hranice susedného pozemku je cca 2 m.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia T: 30.03.2016       K: MR) 

prezentácia – 23
za – 16
proti - 0
zdržali sa - 5
Návrh nebol schválený.

Pán primátor určil dohodovaciu komisiu v zložení: p. Burda a p. Hollý.

Burda navrhujeme zvýšiť cenu na 60,- €/m2 + DPH.

Hlasovanie č. 62 (o návrhu dohodovacej komisie – o návrhu na uzn. ako celku: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
Mesta Nitra (odpredaj novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 3864/5, 3864/6 a 
3855/11, k. ú. Nitra, Ing. Jozef Obrtáč s manželkou Ing. Janou Obrtáčovou)
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN odčlenených geometrickým plánom 
č. 346/2014 v k. ú. Nitra, a to:
- parc. reg. „C“ KN č. 3864/5 – orná pôda o výmere 181 m2 a parc. reg. „C“ KN č. 3864/6 –

orná pôda o výmere 24 m2 odčlenené z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3864/2 – orná pôda 
o výmere 251 m2, k. ú. Nitra,  zapísaného na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra,

- parc. reg. „C“ KN č. 3855/11 – ostatné plochy o výmere 24 m2 odčlenená od pozemku reg. 
„E“ KN parc. č. 1762/101 – trvalé trávne porasty o výmere 3 816 m2, k. ú. Nitra, 
zapísaného na LV č. 6879 vo vlastníctve Mesta Nitra, 

pre Ing. Jozefa Obrtáča a manželku Ing. Janu Obrtáčovú, obaja trvale bytom  Stračia ulica 
č. 92, Nitra za cenu 60,- €/m2 + DPH.
Kupujúci uhradia poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že manželia Obrtáčoví sú 
bezpodieloví spoluvlastníci susedných pozemkov, a to pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3863 
a pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3864/1 (na ktorom chcú vybudovať rodinný dom), pričom 
k pozemku parc. č. 3863 majú prístup zo Stračej ulice, avšak vzhľadom na umiestnenie 
rodinného domu vybudovaného na predmetnom pozemku nie je možné zabezpečiť prístup 
k pozemku parc. č. 3864/1 motorovými prostriedkami ani stavebnými mechanizmami inak 
než cez novovytvorené pozemky - parc. č. 3864/5, 3864/6 a 3855/11, nakoľko vzdialenosť 
rodinného domu od hranice susedného pozemku je cca 2 m.
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u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia T: 30.03.2016  K: MR) – uzn. č. 462/2015-MZ

prezentácia - 24
za – 20
proti - 0
zdržali sa - 4
Návrh bol schválený.

33. Návrh na odňatie z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. –                            
MŠ Nedbalova ul. mat. č. 447/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 63 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na odňatie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra              
s. r. o. (MŠ Nedbalova ul.)
s c h v a ľ u j e 
odňatie  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry zapísanom na LV č. 3681 v  k. ú. 
Nitra z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o., a to:
- časť stavby súp. č. 839, na pôvodnej parcele  č. 7261/198 na základe GP č. 64/2015         

zo dňa 27.10.2015 a to: parc. č. 7261/218, parc. č. 7261/198 a parc. č. 7261/219 – MŠ 
Nedbalova ul.

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť aktualizáciu Prílohy č. 1 ku Komisionárskej zmluve 
č. 10/07/1479/07/OM zo dňa 11.12.2007 (nebytové priestory)  T: 31.01.2016  K: MR)
- uzn. č. 463/2015-MZ

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

34. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon 
správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. (technické zhodnotenie budovy súp. č. 104 –
prístavba s podkrovím, býv. ZŠ Svätourbanská ul.) mat. č. 448/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 64 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                
na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 
Službyt Nitra, s. r. o. (technické zhodnotenie budovy súp. č. 104 - prístavba s podkrovím, býv. 
ZŠ Svätourbanská ul.)
s c h v a ľ u j e 
odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry zapísanom na LV č. 3079          
v  k. ú. Zobor  na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o., a to:
-  technické zhodnotenie budovy súp. č. 104 - prístavba s podkrovím, býv. ZŠ Svätourbanská       
ul. na parc. č. 6, k. ú. Zobor  v celkovej  obstarávacej cene 1.269.069,18 €.
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u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť aktualizáciu Prílohy č. 1 ku Komisionárskej zmluve 
č. 10/07/1479/07/OM zo dňa 11.12.2007 (nebytové priestory)  T: 31.01.2016   K: MR)
- uzn. č. 464/2015-MZ

prezentácia – 25
za - 19
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

35. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon 
správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. (areál objektu Na Hôrke č. 30, parc. č. 
462/60 – zast. plocha a nádvorie, k. ú. Mlynárce) mat. č. 440/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 65 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   
na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 
Službyt Nitra, s. r. o. (areál objektu Na Hôrke č. 30, parc. č. 462/60 – zast. plocha a nádvorie, 
k. ú. Mlynárce)
s c h v a ľ u j e 
odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry zapísanom na LV č. 7194          
v  k. ú. Mlynárce  na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o., a to:
- pozemok parc. reg. „C“ KN č. 462/60 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 710 m2 

v celkovej obstarávacej cene 84 382,26 €/areál objektu Na Hôrke č. 30, parc. č. 462/60 –
zast. plocha a nádvorie, k. ú. Mlynárce/. 

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť aktualizáciu Prílohy č. 1 ku Komisionárskej zmluve 
č. 10/07/1479/07/OM zo dňa 11.12.2007 (nebytové priestory)  T: 31.01.2016    K: MR) 
- uzn. č. 465/2015-MZ

prezentácia – 25
za – 22
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 314/2015-MZ zo dňa           
10. 09. 2015 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitry – Kubáň – Pehaničová – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra) mat. č. 445/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 66 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 314/2015-MZ zo dňa 10.09. 2015 
(Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - Kubáň, 
Pehaničová odpredaj pozemku - k. ú. Nitra)
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s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 314/2015-MZ zo dňa 10.09.2015  
nasledovne:
- v schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodné znenie:
„spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredaja častí z  pozemku parcela reg. „C“ KN č. 685 –  záhrady o výmere 341 m2, 
vedený na LV č. 3681, vo vlastníctve Mesta Nitra, k. ú. Nitra, a to :
A. -  časť  o približnej výmere cca 90 m2 pre Rastislava Kubáňa, bytom Piesková 2938/A,   
949 01 Nitra, 
Dôvodom PHOZ je, že uvedený pozemok je obkolesený pozemkami v súkromnom 
vlastníctve, je oplotený, bez samostatného prístupu, čiže pre Mesto Nitra nevyužiteľný.
Žiadateľ o odkúpenie v bode A je spoluvlastníkom nehnuteľností v susedstve. 
Do uzatvorenia kúpnej zmluvy budú táto časť nehnuteľnosti predmetom prenájmu budúcich 
kupujúcich v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiace za cenu 0,21 €/m2/rok. 
Kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností. 
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov        T: 30.11.2015      K: MR“)
nahrádza ho znením:
„spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredaja častí z  pozemku parcela reg. „C“ KN č. 685 –  záhrady o výmere 341 m2, 
vedený na LV č. 3681,vo vlastníctve Mesta Nitra, k. ú. Nitra, a to :
A. - časť o približnej výmere cca 90 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán)                         

pre Rastislava Kubáňa, bytom Piesková 2938/A, 949 01 Nitra,
B.  -   časť o približnej výmere cca 2 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) pre Alžbetu 

Laukovú, r. Vinceovú, bytom Piesková 1151/10, 949 01 Nitra,
C.  -    časť o približnej výmere cca 249 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) pre Mgr.  

Valériu Porubskú, r. Családyovú, bytom Piesková 1150/8, 949 01 Nitra.
Dôvodom PHOZ je, že uvedený pozemok je obkolesený pozemkami v súkromnom 
vlastníctve, je oplotený, bez samostatného prístupu, čiže pre Mesto Nitra nevyužiteľný.
Žiadatelia o odkúpenie sú spoluvlastníkmi nehnuteľností v susedstve. 
Do uzatvorenia kúpnej zmluvy budú tieto časti nehnuteľnosti predmetom prenájmu budúcich 
kupujúcich v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiace za cenu 0,21 €/m2/rok. 
Kupujúci uhradia náklady na vyhotovenie geometrického plánu ako i poplatky spojené 
s vkladom  zmluvy do katastra nehnuteľností.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  T: 31.01. 2016   K: MR“)- uzn. č. 466/2015-MZ

prezentácia – 28
za – 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 
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37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 115/2015-MZ zo dňa 
19.03. a 09.04.2015 (návrh na zmenu doby nájmu v nájomných zmluvách 
uzatvorených na prenájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami)

mat. č. 431/2015
Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 67 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 115/2015-MZ zo dňa 19.03.2015 
a 09.04.2015 (návrh na zmenu doby nájmu v nájomných zmluvách uzatvorených na prenájom 
pozemkov pod reklamnými zariadeniami)
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 115/2015-MZ zo dňa 19.03.2015 
a 09.04.2015 nasledovne:
v bode a) ukladacej časti uznesenia vypúšťa pôvodné znenie: 
„vedúcemu odboru majetku, riaditeľovi Službytu Nitra, s. r. o., riaditeľovi Mestských služieb 
v Nitre a riaditeľovi ZŠ kráľa Svätopluka v Nitre
zabezpečiť uzatvorenie dodatkov k nájomným zmluvám podľa schvaľovacej časti uznesenia 
                                                     T: 31.07.2015      K: MR“
a nahrádza ho znením:
„vedúcemu odboru majetku, riaditeľovi Mestských služieb v Nitre, riaditeľovi ZŠ kráľa 
Svätopluka v Nitre a konateľom spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.
zabezpečiť uzatvorenie dodatkov k nájomným zmluvám podľa schvaľovacej časti uznesenia 
                                                     T: 29.02.2016      K: MR“) - uzn. č. 467/2015-MZ
prezentácia – 26
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2014-MZ zo dňa          
20. 11. 2014 v znení neskorších prijatých zmien (Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov 
a voľných plôch na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre) mat. č. 451/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č 68 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2014-MZ zo dňa 20.11.2014 
v znení neskorších prijatých zmien (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov a voľných plôch na Mestskej tržnici na 
Štefánikovej tr. 50 v Nitre) 
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 330/2014-MZ zo dňa 20.11.2014 v znení neskorších prijatých zmien a to 
tak, že v schvaľovacej časti uznesenia v tabuľke pod poradovým číslom 1 sa:
- pôvodný nájomca „Mária Vašková“ mení na nového nájomcu „Alena Palková“) 

- uzn. č. 468/2015-MZ

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

39. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 367/2015-MZ zo 
dňa 22.10.2015 (prenájom nebytových priestorov - podchod na Klokočine v kat. 
území Nitra - Ing. Michal Hronček, Richtára Peregrína 21, 949 01 Nitra)

mat. č. 400/2015
Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 69 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 367/2015-MZ zo dňa 22.10.2015  
(prenájom nebytových priestorov - podchod na Klokočine v kat. území Nitra - Ing. Michal 
Hronček, Richtára Peregrína 21, 949 01 Nitra)
z r u š u j e
uznesenie č. 367/2015-MZ zo dňa 22.10.2015) - uzn. č. 469/2015-MZ

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

40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 
pozemku „C“ KN parc. č. 361/12, k. ú. Veľké Janíkovce) mat. č. 444/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Štefek – navrhujem hlasovať ako o prvom o návrhu „neschvaľuje odpredaj“ tohto pozemku, 
pretože sú tam nejasné určité veci, bol by som rád, keby sa to vyriešilo aj so susedným 
záberom a na najbližšie rokovanie pripravili korektný materiál, ktorý vyrieši celú uličnú čiaru.

Hlasovanie č. 70 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh            
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „C“ KN 
parc. č. 361/12, k. ú. Veľké Janíkovce)
n e s ch v a ľ u j e 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zámer odpredaja časti pozemku „C“ KN parc. č. 361/12 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 8 m2, k. ú. Veľké Janíkovce zapísaný na LV č. 492 vo vlastníctve Mesta Nitry       
pre Ing. Martina Benca s manželkou, Wilsonovo nábrežie 2, 949 01 Nitra)
- uzn. č. 470/2015-MZ

prezentácia – 26
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.
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41. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Omastová 
– odpredaj pozemku, k. ú. Kynek) mat. č. 446/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 71 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Omastová- odpredaj 
pozemku - k. ú. Kynek)
n e s ch v a ľ u j e
zámer odpredať pozemok parcela registra „C“ KN č. 89/144 trvalé trávnaté porasty o výmere 
168 m2, bez založeného listu vlastníctva, ktorej majetkovú podstatu tvorí z časti parcela 
registra „E“ KN č. 89/1 – orná pôda o výmere 15 073 m2, vedené na LV č. 7665                     
vo vlastníctve Mesta Nitra, kat. úz. Kynek) – uzn. č. 471/2015-MZ

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

42. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Dolné Krškany, pozemok „C“KN parc. č. 1204/1, ul. Pri mlyne) mat. č. 417/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Gut – navrhujem návrh na uzn. zmeniť zámer odpredať v I. alt. na zámer dlhodobo prenajať, 
aby sme sa nezbavovali pozemkov. Na VMČ sme dospeli k záveru, že pre nás ako pre mesto 
to bude výhodnejšie. 

Burda – myslím, že táto plocha z hľadiska potrieb mesta nie je taká zaujímavá. Je to 
pozemok, ktorý je blízko nehnuteľnosti p. Bittnera. Vieme aký bol jeho prvý názor, chcel 
zámenu, spôsobilo by to reťazovú reakciu. Ak to budeme prenajímať ako záhradu pre rok 
2016, možný príjem je 15 tis. €. Naša komisia odporúča predať pozemok. Chápem uchovať si 
verejné priestranstvo, ale načo? Toto nie je parkové prostredie, navrhujem hlasovať v alt. –
odpredaj.

Gut – v Krškanoch by som bol rád, keby bol výhľad na park, keby sme to mali pod kontrolou.
Pánovi Bittnerovi nikto nebráni využívať priestory, ktoré uvádza, ale uvítal by som, keby sme 
si ako mesto zanechali aj takéto verejnoprospešné priestory. Keď to bude súkromné, tak to 
nikdy nekúpime a oplotený priestor to neznamená, že to je bremeno, ktoré by nám bránilo tam 
zriadiť park. Ide stadiaľ cyklotrasa, myslím, že cyklisti uvítajú, keď si budú mať kde 
oddýchnuť. 

Hlasovanie č. 72 (o pozmeň. návrhu p. Guta: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Dolné 
Krškany, pozemok „C“KN parc. č. 1204/1, ul. Pri mlyne)
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
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zámer prenájmu časti z pozemku o výmere cca 310 m2 (výmera bude spresnená geom. 
plánom) vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dolné Krškany z „C“KN parc. č. 1204/1 -
ostatné pl. o výmere 2 856 m2, zapísanej na LV č. 980 pre Mgr. Dušana Bittnera, bytom 
Klincová 755/34, Bratislava. 
Predmetná časť pozemku sa nachádza vedľa pozemkov „C“KN parc. č. 1204/2 a 1025          
na ktorých stojí mlyn vo vlastníctve spol. Pullman s. r. o., ktorej jedným z konateľom je     
Mgr. Dušan Bittner.
Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že predmetnú časť 
pozemku Mesto Nitra nevyužíva a pre žiadateľa je potrebná na rozšírenie manipulačného 
priestoru pri násypkách obilnín, ktoré sú súčasťou mlyna.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  T: 31.03.2016    K: MR) – uzn. č. 472/2015-MZ

prezentácia – 28
za – 18
proti - 0
zdržali sa - 9
Návrh bol schválený. 

43. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Dolné Krškany, pozemok „C“ KN parc. č. 1208, ul. Pri mlyne) mat. č. 418/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.
VMČ odporúčal dlhodobý prenájom s vymedzením hraníc pozemku a komisia majetku
odporúča odpredaj pozemku pre p. Bittnera, časti o výmere na prístupovú komunikáciu
a zvyšok užívateľom Zajíčkovým a Hajdákovým za KC 50 €/m2 + DPH, títo nesúhlasia 
s cenou. Na základe toho to bolo opätovne prerokované na komisii majetku a na základe 
jednotlivých stanovísk sme pripravili návrh na uzn. v III. alternatívach.

Gut – podobne ako pri predchádzajúcom materiáli, tiež sme dali na VMČ návrh na dlhodobý 
prenájom. Je to ekvivalent tej plochy na protiľahlom brehu, kde zdieľame názor, že by tu 
mohol vyrásť verejnoprospešný priestor. 

Burda – dávam procedurálny návrh – hlasovať ako o prvej o alt. č. II. predať p. Bittnerovi a
ďalším vlastníkom záhrad.

Hlasovanie č. 73 Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na zámer nakladania              
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  (k. ú. Dolné Krškany, pozemok „C“KN parc. 
č. 1208, ul. Pri mlyne)
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer prenájmu časti z pozemku (výmera bude spresnená geom. plánom) vo vlastníctve 
Mesta Nitra v kat. úz. Dolné Krškany z „C“KN parc. č. 1208 - ostatné pl. o výmere 1 840 m2, 
zapísanej na LV č. 980 pre:
Mgr. Dušana Bittnera, bytom Klincová 755/34, Bratislava
Mareka Hajdáka a manželku Margitu, obaja bytom Medzi vodami 19, Nitra
Petru Zajíčkovú, bytom Medzi vodami 17, Nitra



57

Predmetný pozemok sa nachádza vedľa pozemkov vo vlastníctve kupujúcich „C“KN parc. č. 
12221/1 – manž. Hajdákoví, „C“KN parc. č. 1220/1 – p. Zajíčková, ktorí na ňom vykonávajú 
údržbu na vlastné náklady. Pre Mgr. D. Bittnera tvorí predmetný pozemok jediný možný 
prístup k svojim pozemkom „C“KN parc. č. 1209/4, 1207/13,14 na ktorých sú vybudované 
súčasti vodného mlyna (rybovody) vo vlastníctve spol. Pullman s. r. o., ktorej jedným               
z konateľom je Mgr. Dušan Bittner. 
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov   T: 31.03.2016   K: MR) – uzn. č. 473/2015-MZ

prezentácia – 28
za - 15
proti - 1
zdržali sa - 10
Návrh bol schválený.

44. Interpelácie

Interpelácie neboli vznesené žiadne.

45. Diskusia

Greššo – v zmysle debaty ohľadom Energetickej agentúry a cien energií a v zmysle rokovania 
mestskej rady dňa 1. 12. 2015 by som chcel predniesť návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre ukladá Energetickej agentúre:
1. vypracovať správu o vývoji trhových cien energií za predchádzajúce obdobie 5 rokov 

v porovnaní s cenami energií zazmluvnenými Mestom Nitra počas rovnakého obdobia
2.  posúdiť výhodnosť týchto zazmluvnených cien na dodávku energií pre mesto Nitra                   

na základe vypracovanej správy.
Toto uznesenie odporučila mestská rada na svojom zasadnutí.

Rácová – chcem sa vyjadriť k trom témam: 
1/ Ako sme už dnes hovorili o problémoch zníženia straty za zverené služby podniku Arriva,
chcem sa spýtať, aký odborný tím, v akom zložení pracuje, akú úlohu zadal a kedy budeme 
poznať výstupy, lebo možno poznáme ľudí, ktorí by sa chceli angažovať v tejto oblasti?
2/ Chcem informovať kolegov a poďakovať sa kolegom, odboru KČ a odd. kultúry, lebo bude 
na Klokočine prvýkrát v histórii malé vianočné mestečko a týmto vás všetkých pozývam. 
Verím, že zakladáme novú tradíciu.
3/ Doteraz som sa pre médiá nevyjadrila k téme, ktorá sa stala na MZ 26. 11. 2015. Hovorila
som o nedoriešených a naliehavých otázkach mesta, navrhla som kroky a protiopatrenia, ktoré 
by sme mohli urobiť. Išlo o známe témy ako rozšírenie kompetencií VMČ, projekt parkovania 
a zníženie nedoplatku. Na moje vystúpenie reagoval p. Vančo. 
Po mojom proteste sa mi síce ospravedlnil, napriek tomu táto situácia vyvolala vo mne veľké 
rozhorčenie, aj u ďalších kolegov poslancov a prítomných ľudí v sále. Rozhodla som sa to riešiť
na mestskej rade. Pán primátor tam nebol, ale keďže sa nič neudialo, chcem tu vyhlásiť, že               
pre mňa a pre náš klub je neakceptovateľné, ak sa člen vedenia mesta takto správa. Prirovnať 
vystúpenie poslanca v diskusiu k Ríšskemu snemu a k fašistickému rečníkovi pokladám                    
za hrubú a neospravedlniteľnú chybu. Každý človek a o to viac verejný činiteľ vo funkcii musí 
zvažovať svoje vystúpenia, kontrolovať a ovládať svoje správanie. Ak to nedokáže, nemôže 
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túto funkciu zastávať. Z týchto dôvodov som vyzvala p. viceprimátora Vanča, aby odstúpil
z postu viceprimátora mesta.

Vančo – chcel by som hovoriť k téme, ktorá sa dlhšiu dobu objavuje v našom meste, a to je 
aktivita ľudí, ktorí spisujú petície na podporu riešenia svojich problémov v Starom Meste. 
Prosím, keby sme týmto veciam venovali zvýšenú pozornosť.
Prvá - je to súvislá oprava MK Wilsonovo nábrežie od Stračej ulice po Priemyselnú ulicu. Táto 
inv. akcia je v zozname inv. akcií v Starom Meste zaradená niekoľko rokov. Bol by som rád, 
keby sme v priebehu roka podporili žiadosť obyvateľov, ktorí na tejto ulici žijú, povrch tejto 
cesty už nie je akceptovateľný. 
Druhá podpisová akcia, ktorú sme prerokovávali aj na VMČ je novopostavená elektráreň                 
na Nábreží mládeže v priestoroch, kde sú NKS. Táto prevádzka obťažuje obyvateľov 
z protiľahlých obytných domov hlukom. Na VMČ sme odporučili primátorovi, aby sme urobili 
stretnutie s obyvateľmi, ale aj zástupcami tejto firmy a dali sme podnet, aby Hygiena vykonala 
merania, keďže sa aj z vyjadrení predstaviteľov prevádzky ukázalo, že niektoré z meraní sú             
na hranici normy. 
Včera som dostal podpisovú akciu cca 150 športovcov hokejbalistov, ktorí ma žiadajú
zachovať ihrisko za CVČ Domino pre účely ihriska. O tom sme hovorili na minulom MZ. 
Stále neviem, do akej miery mesto vie ovplyvniť hluk z R1 pre obyvateľov Kalvárie, 
Klokočiny, Čermáňa a Chrenovej, ale minimálne môžme  vstúpiť do rokovaní s nadriadeným 
orgánom. Ponúkali sa štyri riešenia: zníženie rýchlosti, výmena asfaltu, výmena protihlukových 
bariér alebo výsadba stromov asi na 1 km. Chcem poprosiť, keby ste nám boli nápomocní                  
pri týchto otázkach, aby sme ich vedeli doriešiť k spokojnosti.

Oremus – chcem upriamiť pozornosť mesta, že VÚC v rámci dubiózneho majetku ide predávať 
pozemok pri Párovskom cintoríne. Bolo by dobré ho pozrieť, či by nám nevyhovoval z hľadiska 
parkovania. 

Gut  - chcem požiadať kompetentných, či by mohli pripraviť materiál pre poslancov, koľko 
a u koho máme pohľadávky a, aby sme hľadali mechanizmus. Zatiaľ sú podlžnosti v anonymite, 
treba zvýšiť naše kapit. prostriedky na ďalšie investície. Mám pocit, že nevyvíjame dostatočný 
tlak na to, aby sme ich vyrovnali.

Hlasovanie č. 74 (o návrhu p. Grešša: Mestské zastupiteľstvo v Nitre ukladá Energetickej 
agentúre

2. vypracovať správu o vývoji trhových cien energií za predchádzajúce obdobie 5 rokov 
v porovnaní s cenami energií zazmluvnenými Mestom Nitra počas rovnakého obdobia

3. posúdiť výhodnosť týchto zazmluvnených cien na dodávku energií pre mesto Nitra         
na základe vypracovanej správy) - uzn. č. 474/2015-MZ

prezentácia - 25
za - 21
proti - 0
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený.

primátor – čo sa týka riešenia Arrivy, licencia im končí v roku 2017, je najvyšší čas, aby sme sa 
začali zaoberať touto problematikou. Urobili sme všetky kroky v našom projektovom tíme, aby 
sme za účasti iných partnerov - Solaris, Škoda Plzeň a Enel sme začali riešiť možno vlastný
dopravný podnik a dopravu v meste Nitra inak ako doteraz. Je urobená štúdia všetkých liniek. 
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Boli tu mesiac, robili prieskum svojimi vozidlami. Pracujeme na tom, ak sa vydarí tento model, 
bude tento, ak nie, bude súťaž na nového dopravcu. Som toho názoru, že tento systém nie je 
vyhovujúci a bol by som najradšej, keby sme súťažili linky. Toto sú dve alternatívy, ktoré 
rozpracúvame a v príhodnom čase dáme k dispozícii.

Buranská – začiatkom roka vo februári je kompletná správa o stave a vymáhaní pohľadávok 
predložená fin. komisii. Ubezpečujem Vás, že robíme všetky možné legálne kroky, aby tie 
pohľadávky boli čo najviac uspokojené. Zverejňujeme na našej stránke najväčších neplatičov, 
využívame aj externých exekútorov a myslím, že v rámci toho čo je možné, robíme všetky 
kroky.

46. Návrh na uznesenie

Šumichrastová – ku všetkým materiálom a bodom, ktoré boli zaradené do rokovania MZ                   
i v bode Diskusia boli prijaté uznesenia. 

47. Záver

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

Nitra,  15. 01. 2016
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Anna Molnárová, v. r.   
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