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Z á p i s n i c a
zo 14. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre

Dátum a miesto konania:   Nitra, 28. 1. 2016
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:                    pp. Jozef Hasilla, Miloslav Hatala

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. 340/2015-MZ zo dňa           
22. 10. 2015                                

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 428/2015-MZ zo dňa          
26. 11. 2015                               

4. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za II. polrok 
2015 mat. č. 461/2016

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015   mat. č. 464/2016

6. Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľovú 
oblasť „rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych 
hodnôt“, výška požadovanej dotácie do 2 000 € mat. č. 482/2016

7. Návrh na zástupcov Mesta Nitra v orgánoch Nitrianskej organizácie cestovného ruchu 
mat. č. 483/2016

8. Návrh na voľbu člena Redakčnej rady Mesta Nitry mat. č. 474/2016

9. Koncepcia rozvoja Mestskej polície v Nitre zlepšením personálneho a materiálneho 
vybavenia za účelom zabezpečenia vyššej bezpečnosti v jednotlivých mestských častiach 
mesta Nitra mat. č. 467/2016

10. Návrh Memoranda o spolupráci medzi Rímskokatolíckou cirkvou – Biskupstvom Nitra 
a Mestom Nitra v oblasti rozvoja, prehlbovania a ochrany kultúrneho, duchovného 
a národného dedičstva a v oblasti sociálnej a charitatívnej služby, podpory školstva 
a mládeže, podpory cestovného ruchu, vzájomného majetkového vysporiadania a šírenia 
dobrého mena Nitry mat. č. 465/2016
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11. Návrh na neuplatnenie valorizácie pre obdobie rokov 2016 a 2017 mat. č. 477/2016

12. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce           
(MH Invest, s r. o., odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“)

mat. č. 481/2016

13. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Dražovce          
(MH Invest, s r. o., odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“)

mat. č. 480/2016

14. Ponuka na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra (rozostavaná stavba –
objekt obchodu a služieb, k. ú. Párovské Háje) mat. č. 468/2016

       
15. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor, Nitra, 

Chrenová a V. Janíkovce (zámena pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou) 
mat. č. 471/2016

16. 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. 469/2016

17. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 370/2015-MZ zo dňa             
22. 10. 2015 (stavba „Priemyselná zóna Nitra - Mlynárce – napojenie na R1 I. etapa“)

mat. č. 470/2016
    

18. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 427/2015-MZ zo dňa 
26. 11. 2015 mat. č. 473/2016

19. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 7220/1, kat. úz. Nitra, park pod Borinou) mat. č. 472/2016

20. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
odpredaj pozemkov na Novozámockej ul.) mat. č. 478/2016

21. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Chrenová, odpredaj pozemkov pod stavbou vo vlastníctve spol. Helvyk Elevators, s. r. o.)

mat. č. 479/2016
22. Interpelácie

23. Diskusia

24. Návrh na uznesenie

25. Záver
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1. Otvorenie

Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny 
prítomných 25  poslancov, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2. Voľba pracovných komisií

predseda návrhovej komisie:   p. Ľubomír Moravčík
členovia  návrhovej komisie:   pp. Anton Kretter, Peter Oremus, Dominika Tekeliová, 

                                           Lívia Šumichrastová

Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie)
prezentácia – 23
za - 23
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

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

Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 14. 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. František Hollý)
prezentácia – 25
za - 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

primátor - dovoľujem si Vám oznámiť, že od 01. 01. 2016 bol v rámci organizačnej štruktúry
zriadený nový úsek „Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný 
program (IROP). Funkciou vedúcej manažérky bola poverená zamestnankyňa Ing. Katarína 
Mochnaľ Koncošová, PhD.. 

Dodatočne Vám boli doručené do osobných priečinkov poslancov nasledovné materiály: 

- mat. č. 497/2016 „Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016            
pre cieľovú oblasť telesná kultúra (fond prenájmu tréningových objektov a úhrady 
nákladov, fond vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond športových 
podujatí nad 2000,- €)“,

- mat. č. 498/2016 „Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 
2016 pre cieľovú oblasť telesná kultúra do 2000,- €“,

- mat. č. 491/2016 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 
396/2015-MZ zo dňa 26. 11. 2015“,

- mat. č. 490/2016 „Návrh zoznamu objektov vo vlastníctve mesta Nitry pre účely zapojenia 
sa do projektov so zameraním na zvýšenie energetickej efektívnosti v municipálnych 
a verejných budovách mesta Nitry v roku 2016“, 
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ktoré navrhujem v prečítanom poradí zaradiť do programu dnešného rokovania za pôvodný 

bod 6, ako nové body 7, 8, 9, 10.

Ďalšie materiály:

- mat. č. 494/2016 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 
239/2015-MZ zo dňa 11. 06. 2015 (zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitra – bývalá MŠ Kollárova),
a

- mat. č. 495/2016 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 
253/2015-MZ zo dňa 6. 8. 2015 (nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
– bývalá MŠ Kollárova)“,

navrhujem v prečítanom poradí zaradiť do programu dnešného rokovania za pôvodný bod 21, 
pred bod Interpelácie. Všetky vyššie uvedené materiály boli prerokované dnes ráno                     
na mimoriadnom zasadnutí mestskej rady, okrem mat. č. 498/2016 „Informatívna správa 
o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľovú oblasť telesná kultúra             
do 2000,- €“, preto na jeho zaradenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov. Ďalšie materiály, ktoré neboli prerokované v mestskej rade, a preto aj na ich 
zaradenie je tiež potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov sú materiály 
uvedené  v programe pod por. č.:
- por. č. 6, „Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016     

pre cieľovú oblasť „rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie 
kultúrnych hodnôt“, výška požadovanej dotácie do 2 000,- €“, mat. č. 482/2016

a zámery pod pôvodnými por. číslami 19, 20, 21:

- por. č. 19 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 7220/1, kat. úz. Nitra, park pod Borinou), mat. č. 
472/2016“,

- por. č. 20 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra        
(k. ú. Nitra, odpredaj pozemkov na Novozámockej ul.)“, mat. č. 478/2016,

- por. č. 21 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra     
(k. ú. Chrenová, odpredaj pozemkov pod stavbou vo vlastníctve spol. Helvyk Elevators,          
s. r. o.)“, mat. č. 479/2016.

Z týchto zámerov navrhujem, aby sme dnes nerokovali o mat. č. 478/2016 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, odpredaj pozemkov           
na Novozámockej ul.)“.

Dovičovič – keďže bol schválený nový rokovací poriadok, navrhujem, aby sme rokovací 
poriadok začali dodržiavať. Preto navrhujem, aby mat. č. 49l/2016, 490/2016, 494/2016, 
495/2016, 497/2016 a 498/2016 neboli predmetom dnešného rokovania, pretože sme ich 
nemali doručené 3 dni pred rokovaním MZ. V pondelok o l4.30 h materiály v priečinkoch 
neboli. Nikto mi neoznámil, že sú dodatočne predkladané materiály. 

primátor – v pondelok do 16.00 h boli všetky materiály poslancom doručené do schránok,           
na tom trvám. Mimoriadna mestská rada bola v dôsledku toho, že sú tam viaceré materiály, 
ktoré musia byť prerokované v tomto období a materiál nemohol byť tak predložený, aby bol 
predmetom riadnej mestskej rady. Týkalo sa to nevalorizácie, dotácií, strategického parku. 
Myslím, že sme v tomto neporušili nič. 
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primátor – budeme hlasovať o zaradení materiálov, ak budú zaradené, Váš návrh nebudeme 
akceptovať. 

Hlasovanie č. 3 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 497/2016 „Návrh na pridelenie dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľovú oblasť telesná kultúra (fond prenájmu 
tréningových objektov a úhrady nákladov, fond vrcholového športu, fond mládežníckeho 
športu a fond športových podujatí nad 2000,- €)“)
prezentácia - 27
za - 18
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 4 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 498/2016 „Informatívna správa 
o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľovú oblasť telesná kultúra              
do 2000,- €“)
prezentácia – 27
za – 26
proti - 0
zdržal sa -   1
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 5  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 491/2016 „Návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 396/2015-MZ zo dňa 26. 11. 2015“)
prezentácia – 26
za – 20
proti - 0
zdržali sa - 6
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 6 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 490/2016 „Návrh zoznamu objektov 
vo vlastníctve mesta Nitry pre účely zapojenia sa do projektov so zameraním na zvýšenie 
energetickej efektívnosti v municipálnych a verejných budovách mesta Nitry v roku 2016“)
prezentácia – 26
za – 18
proti - 0
zdržali sa - 8
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 7 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 494/2016 „Návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 239/2015-MZ zo dňa 11. 06. 2015 (zámer nakladania 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – bývalá MŠ Kollárova))
prezentácia – 23
za – 16
proti - 0
zdržali sa - 6
Návrh bol schválený.
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Hlasovanie č. 8 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 495/2016 „Návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 253/2015-MZ zo dňa 6. 8. 2015 (nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – bývalá MŠ Kollárova)“)
prezentácia – 25
za – 17
proti - 0
zdržali sa - 8
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 9 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 482/2016 „Informatívna správa 
o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016     pre cieľovú oblasť „rozvoj a ochrana 
duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych hodnôt“, výška požadovanej dotácie 
do 2 000,- €“)
prezentácia – 24
za – 23
proti – 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 10 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 472/2016 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku registra „C“ KN parc. 
č. 7220/1, kat. úz. Nitra, park pod Borinou)“)
prezentácia – 26
za  - 24
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 11 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 479/2016 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Chrenová, odpredaj 
pozemkov pod stavbou vo vlastníctve spol. Helvyk Elevators, s. r. o.)“)
prezentácia - 25
za - 24
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 12 (o návrhu vypustiť z programu mat. č. 478/2016 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, odpredaj pozemkov             
na Novozámockej ul.)“)
prezentácia - 23
za – 22
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.  

Hlasovanie č. 13 (o návrhu programu ako celku vrátane schválených zmien)
prezentácia - 27
za – 21
proti - 0
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zdržali sa - 4
Návrh bol schválený. 

primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov p. Ivana 
Gavaloviča a p. Miloša Dovičoviča.
Overovateľmi zápisnice z 13. zasadnutia (riadneho) mestského zastupiteľstva zo dňa            
17. 12. 2015 boli p. Kretter a p. Buršáková. Žiadam overovateľov, aby uviedli stanovisko 
k zápisnici.                                                           

Kretter – konštatujem, že zápisnica je napísaná v súlade s rokovaním MZ dňa 17. 12. 2015.

Buršáková – zápisnicu z MZ som si prečítala a konštatujem, že je napísaná v súlade 
s rokovaním, takže som to potvrdila svojím podpisom. 

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 sa vo všetkých bodoch, a), b), c), d) plní a zostáva v platnosti. 

            Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 340/2015-MZ zo dňa           
22. 10. 2015                                

Trojanovičová – uznesenie bolo splnené na MZ dňa 17. 12. 2015 mat. 381/2015-1.

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 428/2015-MZ zo dňa          
26. 11. 2015                                

Trojanovičová – uznesenie je splnené mat. č. 467/2016, materiál pod týmto číslom je
predložený v programe pozvánky pod por. č. 9.

Gavalovič – v akom stupni je PD na telocvičňu Tulipánova, ide to už na stavebné povolenie?

primátor – PD na stavebné povolenie.

Košťál – zaujímalo by ma v bode 15 a 16 Vypracovanie realizačnej PD parkovísk, koľko je 
tam parkovacích miest?

primátor – v diskusii dostanete odpoveď.

Hlasovanie č. 14 (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. 1/2016-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 340/2015-MZ zo dňa 22.10.2015
k o n š t a t u j e, že uznesenie č. 340/2015-MZ je splnené (na zasadnutí MZ dňa 17.12.2015, 
mat. č. 381/2015-1) – uzn. č. 2/2016-MZ
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Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 428/2015-MZ zo dňa 26.11.2015
k o n š t a t u j e, že 
uznesenie č. 428/2015-MZ je splnené (na zasadnutí MZ dňa 28.1.2016, mat. č. 467/2016)
– uzn. č. 3/2016-MZ

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

4. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach                 
za II. polrok 2015 mat. č. 461/2016

Materiál uviedla Ing Keselyová, hlavný kontrolór Mesta Nitry.

Hlasovanie č. 15 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za II. polrok 2015
b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za II. polrok 
2015) - uzn. č. 4/2016-MZ

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

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015
   mat. č. 464/2016

Materiál uviedla Ing Keselyová, hlavný kontrolór Mesta Nitry.

Hlasovanie č. 16 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015) - uzn. č. 5/2016-MZ

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

6. Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016                  
pre cieľovú oblasť „rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie 
kultúrnych hodnôt“, výška požadovanej dotácie do 2 000 € mat. č. 482/2016

Materiál uviedla Mgr. Bojdová, ved. odboru kultúry.
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Hlasovanie č. 17 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľovú oblasť „rozvoj 
a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych hodnôt“, výška 
požadovanej dotácie do 2000,- €
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informatívnu správu o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľovú 
oblasť „rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych hodnôt“, 
výška požadovanej dotácie do 2000,- €) – uzn. č. 6/2016-MZ

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

7. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016
pre cieľovú oblasť telesná kultúra (fond prenájmu tréningových objektov a úhrady 
nákladov, fond vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond športových 
podujatí nad 2000,- €) mat. č. 497/2016

Materiál uviedla PaedDr. Orságová, ved. odboru školstva, mládeže a športu.

Greššo – chcem sa spýtať na dôvod medziročného zníženia celkovej sumy o 5 502 €? Ak 
odrátame 130 tis. €, ktoré idú do Nitrianskej investičnej ako prenájom, táto suma je 
v porovnaní s min. rokom nižšia o 5 502 €. Prečo je nižšia, prečo ju radšej nenavýšime? 

primátor – máme schválený rozpočet, ostala tam rezerva, ale rozdelené sú aj dodatočné 
dotácie, ktoré sme rozdeľovali vlani v júni. Skôr sa mi zdá, že je v rozpočte viac peňazí. 

Mgr. Šiška – zrátali ste súhrnnú sumu, ale mohla nastať situácia, že niektorým klubom tento 
rok nevyšli také dotácie ako min. rok. Tým mohlo prísť k zníženiu o 5 tis. €, ale ak boli 
prirátané dodatočné dotácie, myslím, že sa tam prerozdelilo viac ako min. rok, lebo min. rok 
bolo väčšie šetrenie ako tento rok.

Greššo – celkové číslo je o 5 500 € menšie, tento trend sa mi nepozdáva, mali by sme to skôr 
o to navýšiť ako znížiť.

primátor – môžme rozdeliť len to, čo máme v rozpočte. Máme ešte na odbore mládeže 
a športu rezervu na niektoré aktivity ako Šport pre všetkých, vyhodnotenie športovcov, suma, 
ktorá sa tu neobjavuje, ale celkove máme skutočne viac peňazí v rozpočte na dotácie ako min. 
rok, som o tom presvedčený. Dáme vám ten prehľad. 

Košťál - v tomto bode v zmysle zákona chcem oznámiť svoj konflikt záujmov.

Dovičovič – neviem prečo neprevzala Nitrianska investičná, keď prevzala do majetku 
objekty, aj energie v týchto objektoch a ideme dotovať na energie kluby. V tabuľke je pol.              
č. 41 FC Nitra, ČFK Nitra, TJ AC – Nitrianska investičná. Kto podával túto žiadosť na 130
tisíc a bola prerokovaná v komisii? Podľa § 5 VZN č. 21 je podmienkou pridelenia dotácií len                 
na základe predložených projektov, čiže aký projekt bol predložený v tomto bode? Je to 
dotácia pre Nitriansku investičnú, nemá to so športom nič spoločné.
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prednosta – pokiaľ ide o rozdelenie súm na nájomné a energie, nie je dôvod to spochybňovať, 
nakoľko ten klub musí dostať dotáciu aj na energie v rámci NZ. Bude čisté nájomné a úhrada 
energií, to znamená, aj keď Nitrianska investičná je odberateľom energie od dodávateľov 
médií, samozrejme NZ budú zohľadňovať refundáciu týchto nákladov. Deje sa tak bežne 
v zmysle NZ čo sa týka schválenia dotácie pre nájomné. Ide o to, že tieto nájomné budú 
uhrádzané Nitrianskej investičnej z dôvodu uhradenia komerčného nájomného s tým, že toto
bude musieť byť refundované z rozpočtu mesta týmto klubom, lebo ide o podporu ich 
športovej činnosti.

Dovičovič – nie je pravda, že treba dotovať, aj keď bola SŠaRZ od l. l. 2012, na väčšine
objektov prevzala energie na základe rozhodnutia MZ. Takisto aj na ostatných objektoch je 
odberateľom energií poverený správca, t. j. Službyt Nitra, to znamená, že vôbec to nie je  
pravda, že takýmto spôsobom je to treba dotovať. Z týchto troch klubov za celej existencie 
NZ, bez ohľadu, či to prenajímala SŠaRZ alebo Službyt, nájomné bolo 1 €, čiže príjem do 
firiem, ktoré mali na starosti tieto objekty, a zároveň inkasovali od nich nájomné, bol 3 €
ročne. Teraz toto nie je dotácia na žiadnu šport. činnosť, je to dotácia pre Nitriansku 
investičnú, so športovou činnosťou klubov to nemá nič spoločné. 

primátor – aj v rozpočte sa počítalo so 130 tis. € na to, že kluby dostanú a zaplatia komerčné 
nájomné Nitrianskej investičnej. Oproti roku 2012 to je iná situácia a ideme do prerábky 
týchto štadiónov. Pri vklade majetku FC a ČFK do Nitrianskej investičnej, kde sa rušia 
doterajšie zmluvy so všetkými subjektmi a nastavuje sa úplne iný mechanizmus financovania 
a ten sme museli zabezpečiť. Myslím, že je to korektne a správne urobené.

Daniš - vtedy sme dotovali, keď bol nájom za 1 €, teraz platíme reálne náklady a vytvárame 
prostriedky na úhradu reálnych nákladov a tieto peniaze sú z dôvodu, že Nitrianska investičná 
si musí zobrať úver vo výške 1,5 mil. € a tieto peniaze budú na splátky úveru. 

primátor - budú generované príjmy a budú ho dostávať z komerčného nájomného od klubov 
a my klubom do prenájmu tie peniaze dáme, aby to mali čím zaplatiť. 

Kretter – v časti Fond prenájmov pod por. č. 31 je uvedený ŠK pri ŠOG – atletika, ktorý 
získal v roku 2015 45 titulov Majstra Slovenska, väčšinou mládežníckych kategórií. 
V súhrnnom hodnotení všetkých klubov máme 82 atletických oddielov, ktoré získali medajlu 
a umiestnenie do 8. miesta na všetkých juniorských MS. Družstvo chlapcov aj dievčat
reprezentovali Nitru na Európskom pohári majstrov Juniorov v Portugalsku. Atletika je 
športom, kde sa skoky a behy inde nedajú trénovať len na tartane. V Nitre je zatiaľ jedna 
dráha, ktorú vlastní Stavbár Nitra, ktorému musí tento klub platiť ročné nájomné 6 tis. €. My 
sme ustanovili, že 3 tis. € stačí a na ďalších 3 tis. € sa mladí skladajú. 
Vzhľadom k tomu, že sa nedá inde trénovať, navrhujem zvýšiť sumu 3 tis. € v časti „Fond 
prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov na energie“, por. č. 31 ŠK pri ŠOG 
v Nitre – atletika na sumu 6 000,- €.
Tento návrh sa nedotýka žiadneho klubu, ktorý je uvedený v návrhu. Bude to dofinancované 
ako sa uvádza v dôvodovej správe, že dotácie na telesnú kultúru máme vo výške 595 tis. €
a návrhy tvoria 580 tis. €, čiže tých 3 tis. € tam je. 

primátor – športové gymnázium patrí pod VÚC. Prečo tam nehľadajú priestor, aby sa zaplatil 
tento nájom a prečo to máme hradiť všetko my? Vo fonde prenájmov, aj v činnosti je 
podporený aj Stavbár a tie kluby nevedia vytvoriť jeden spoločný klub, pretože je medzi nimi 
neriešiteľná situácia z personálnych dôvodov. Budeme to hľadať z rezervy, ale som 
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presvedčený, že by to mal zaplatiť VÚC. Porovnajme, koľko podporuje VÚC naše kluby 
a koľko podporujeme my ich kluby. Nie som proti podpore mládežníckych klubov. 

Rácová – všimla som si riadok 41 vo fonde prenájmu tréningových objektov a úhrady 
nákladov na energie, a to je dotácia pre Nitriansku investičnú vo výške 130 tis. €. Dôvodová 
správa jasne hovorí, že materiál je spracovaný v súlade s VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií 
a všade sa hovorí o kluboch. Nitrianska investičná klub nie je, preto mám zásadnú otázku, či 
je to v súlade s VZN, aby to takto figurovalo, lebo sa domnievam, že táto dotácia nemala byť 
v tomto materiáli. Materiál hovorí o dotáciách pre športové kluby a Nitrianska investičná nie 
je športový klub.

primátor – ak vyškrtnete z materiálu Nitriansku investičnú, nič sa nestane, lebo to dostane FC, 
ČFK a TJAC. Je to len vysvetlivka čo sa stalo v rozpočte, ale takto ten mechanizmus musí 
prebehnúť.

Dovičovič – bolo tu povedané, že je to dotácia pre Nitriansku investičnú na splácanie 1,5 mil.
úveru, ktorý si vezme. Nedodržiavame to, čo tu bolo schválené. Mám tu podnikateľský zámer
Nitrianskej investičnej, kde sa píše o príjmoch v roku 2016, že bude mať z prenájmov 
športových zariadení 144 tis. € a v projekcii nákladov a výnosov je, že mesačne 12 tis. € bude 
z týchto zdrojov dostávať. Keď už, má tam byť 144 tis. €. Takto to bolo schválené a kto o túto
dotáciu žiadal v súlade s VZN?

primátor – športové kluby FC a ČFK.

prednosta – tak ako sa prefinancovávalo doteraz fungovanie týchto športových areálov, či už 
SŠaRZ alebo Službyt, tá metodika pri schvaľovaní vkladu majetku do Nitrianskej investičnej
bola nastavená tak, že keďže Nitrianska investičná bude vyberať komerčné nájomné, budú 
kluby dostávať dotácie a budú ich platiť Nitrianskej investičnej ako prenajímateľovi v rámci 
jej komerčnej podnikateľskej činnosti. Okrem toho, že ide o takúto techniku veci, je tu
porušený zákon? Zákon porušený nie je, a pokiaľ bude poskytnutá takáto dotácia, ktorú 
poskytne späť na úhradu energií dcérskej spol. mesta v 100 %-nom vlastníctve, tak tu žiadny 
zákon porušený nie je, zatiaľ čo Nitrianska investičná si vygeneruje zisk na splácanie úveru
na rekonštrukciu futbalového štadióna. 144 tis. € bol ročný predpis nájomného pri 
podnikateľskom zámere a predpokladá sa, že k uzavretiu zmluvy dôjde v priebehu februára a
bude sa platiť len alikvotná časť nájomného podľa predpisu. Preto je tá suma znížená na 130 
tis. €. Kluby podali všeobecnú žiadosť, ale nakoľko im však nebolo povedané, koľko budú 
mať presne predpis nájomného a energií, tak táto žiadosť bola len zaznamenaná ako žiadosť 
o poskytnutie dotácie na prenájom a energie.

primátor – ako predkladateľ materiálu si za materiálom, aj dodržiavaním zákona stojím, aj že 
spĺňa všetky podmienky VZN. Je to nová situácia, na ktorú si treba zvyknúť, že to takto bude 
fungovať.

Hlasovanie č. 18 (o pozmeň.. návrhu p. Krettera: v časti „Fond prenájmu tréningových 
objektov a úhrady nákladov na energie“, por. č. 31 ŠK pri ŠOG v Nitre – atletika, v stĺpci 
„návrh 2016“ sa pôvodná suma v návrhu nahrádza sumou 6 000,- €)
prezentácia - 22
za - 13
proti - 0
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zdržali sa - 9
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 19 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 
pre cieľovú oblasť telesná kultúra (fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, 
fond vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond športových podujatí                  
nad 2000,- €)
s c h v a ľ u j e
Pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľovú oblasť telesná kultúra (fond 
prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, fond vrcholového športu, fond 
mládežníckeho športu a fond športových podujatí nad 2000,- €), podľa predloženého návrhu, 
vrátane nasledovnej schválenej zmeny:
- v časti „Fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov na energie“, por. č. 31 ŠK 
pri ŠOG v Nitre – atletika, v stĺpci „návrh 2016“ sa pôvodná suma v návrhu nahrádza 
sumou 6 000,- €) - uzn. č. 7/2016-MZ

prezentácia – 23
za - 17
proti - 0
zdržali sa - 6
Návrh bol schválený.

8. Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre 
cieľovú oblasť telesná kultúra do 2000,- € mat. 498/2016

Materiál uviedla PaedDr. Orságová, ved. odboru školstva, mládeže a športu.

Hlasovanie č. 20 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľovú oblasť telesná 
kultúra do 2000,- €
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informatívnu správu o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľovú 
oblasť telesná kultúra do 2000,- €) – uzn. č. 8/2016-MZ

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

9. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 396/2015-MZ zo dňa 
26.11.2015 mat. č. 491/2015

prednosta - materiál je predložený z dôvodu návrhu na zmenu termínu z pôvodného 17. 3.               
na termín l0. 3. 2016. Tento dôvod bol vyvolaný tým, že do 15. 3. budú výzvy,                       
do ktorých sa Mesto bude môcť uchádzať z dôvodu čerpania príspevkov dotácií alebo grantov 
na zhodnotenie energetickej efektívnosti verejných a školských budov. Za týmto účelom budú 
pripravené projektové a prípravné dokumentácie a tak, aby sa mohol schváliť predpokladaný
rozpočtovaný výdavok a spolufinancovanie mesta. Navrhuje sa zmeniť tento termín, ktorý 
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následne súvisí aj s prerokovaním Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý mesto 
musí mať schválený v čase prihlasovania sa do vyhlásených výziev. 

primátor – chcem upozorniť, že v tento deň je plánované aj zasadnutie finančnej komisie a 
bolo by dobré upraviť termín zasadnutia aspoň dva dni vopred, ak to bude takto schválené.

Hlasovanie č. 21 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 396/2015-MZ zo dňa 26.11.2015
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 396/2015-MZ zo dňa 26.11.2015 a to 
tak, že: 
- v schvaľovacej časti uznesenia, sa mení v Časovom pláne zasadnutí Mestskej rady
a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2016 termín zasadnutia mestského 
zastupiteľstva zo „17. marca 2016“ na nový termín „10. marca 2016“) – uzn. č. 9/2015-MZ

prezentácia – 25
za – 23
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

10. Návrh zoznamu objektov vo vlastníctve mesta Nitry pre účely zapojenia sa do 
projektov so zameraním na zvýšenie energetickej efektívnosti v municipálnych 
a verejných budovách mesta Nitry v roku 2016 mat. č. 490/2016    

Materiál uviedol JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ.

Hlasovanie č. 22 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
zoznamu objektov vo vlastníctve mesta Nitry pre účely zapojenia sa do projektov so 
zameraním na zvýšenie energetickej efektívnosti v municipálnych a verejných budovách 
mesta Nitry v roku 2016
s c h v a ľ u j e
zoznam objektov vo vlastníctve mesta Nitry pre účely zapojenia sa do projektov                      
so zameraním na zvýšenie energetickej efektívnosti v municipálnych a verejných budovách 
mesta Nitry v roku 2016 nasledovne:
1/   Rekonštrukcia MŠ Beethovenova
2/   Rekonštrukcia MŠ Štiavnická
3/   Rekonštrukcia MŠ Lomnická (poznámka: po majetkovom vysporiadaní)
4/   Rekonštrukcia KD Kynek
5/   Rekonštrukcia ZŠ kniežaťa Pribinu
6/   Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová
7/   Rekonštrukcia objektu kina Palace
8/   Rekonštrukcia budovy Mestskej polície
9/   Rekonštrukcia MŠ Topoľová
10/ Rekonštrukcia MŠ Vansovej

u k l a d á
1. vedúcemu odboru investičnej výstavby a rozvoja zabezpečiť technickú a projektovú 

pripravenosť uvedených objektov pre možnosť zapojenia sa do výziev a projektov 
vyhlásených za týmto účelom
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2. vedúcemu ekonomiky a rozpočtu pripraviť v rozpočte mesta Nitry na r. 2016 návrh 
finančného krytia technickej a projektovej prípravy uvedených objektov                          
K: MR T: 05/2016) - uzn. č. 10/2016-MZ

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

11. Návrh na zástupcov Mesta Nitra v orgánoch Nitrianskej organizácie cestovného 
ruchu mat. č. 483/2016

primátor – v dôvodovej správe sa uvádza, že Mesto Nitra súhlasilo so založením Nitrianskej 
organizácie CR. Dňa 28. 2. 2012 sa konalo ustanovujúce zasadnutie valného zhromaždenia 
NOCR, na ktorom zakladajúci členovia schválili založenie Oblastnej organizácie CR a 
zástupcami za mesto Nitra je jeden člen v predstavenstve a dvaja členovia v dozornej rade. 
Toto funkčné obdobie končí 27. 2. 2016, z toho dôvodu je to potrebné preschváliť. Pôvodná 
nominácia v roku 2012 bola: v predstavenstve p. Vančo, zástupca primátora a v dozornej rade 
p. Trandžík a p. Košťál. Vlani uzn. č. 76/2015 sme schválili v tejto spoločnosti zástupcu
predstavenstva p. Jána Vanča a v dozornej rade p. Jozefa Trandžíka a p. Líviu Šumichrastovú, 
to znamená, že materiál je predložený v pôvodnom z roku 2012 a je tu pozmeňovací návrh. 
Takto to bolo schválené aj na mestskej rade. 

Burda – predkladám pozmeňovací návrh, namiesto p. Petra Košťála navrhujem do dozornej 
rady p. Líviu Šumichrastovú.

Štefek – p. Šumichrastová bola schválená do tohto orgánu min. rok, takže jej nevypršalo 
funkčné obdobie a je potom smiešne, aby sa zavolalo p. Košťálovi, že sa omylom dostal                     
do materiálu. Ja som bol stotožnený s touto nomináciou, myslím si, že mohol tam byť aj 
zástupca opozície v dozornej rade p. Košťál, ktorý tam pôsobil a teraz si myslím, že                         
p. Šumichrastovú netreba preschvaľovať, keďže jej nevypršalo funkčné obdobie.

primátor – ale Nitrianska organizácia CR k 27. 2. potrebuje opätovnú nomináciu. Povedali 
sme ktorá bola pôvodná a čo sa udialo uzn. č. 76/2015 a na základe toho je predložený návrh. 
Je platné uznesenie a materiál preschvaľujeme. 

prednosta – pri spracovaní materiálu sa ospravedlňujem, nakoľko informácia pre spracovanie 
materiálu bola, aby sme potvrdili len funkčné obdobie členov. Pozabudli sme                             
na ustanovujúce zastupiteľstvo, kde sa osoba p. Košťála zmenila na p. Šumichrastovú. 
Čo sa týka funkčného obdobia, materiál je pripravený z dôvodu, že ide o funkčné obdobie DR 
ako celku, nie jej jednotlivých členov.

Hlasovanie č.  23 (o pozmeň. návrhu p. Burdu: v schvaľovacej časti vypustiť „Peter Košťál, 
poslanec MZ v Nitre“ a nahradiť „Mgr. Lívia Šumichrastová, poslankyňa MZ v Nitre)
prezentácia - 25
za – 17
proti - 5
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený.
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Hlasovanie č. 24 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na zástupcov Mesta Nitra v orgánoch Nitrianskej organizácie cestovného ruchu
s c h v a ľ u j e
zástupcov Mesta Nitra v orgánoch Nitrianskej organizácie cestovného ruchu 
1. do predstavenstva Ján Vančo, zástupca primátora
2. do dozornej rady Jozef Trandžík, poslanec MZ v Nitre

Lívia Šumichrastová, poslankyňa MZ v Nitre
u k l a d á
valnému zhromaždeniu Nitrianskej organizácie cestovného ruchu postupovať v zmysle stanov 
organizácie                            T: 28.02.2016      K: MR) – uzn. č. 11/2016

prezentácia – 25
za – 17
proti - 4
zdržali sa - 2
Návrh bol schválený. 

12. Návrh na voľbu člena Redakčnej rady Mesta Nitry mat. č. 474/2016

Materiál uviedla p. Kolenčíková, poslankyňa MZ.
Na dnešnom zasadnutí mestskej rady, mestská rada odporučila schváliť p. Líviu 
Šumichrastovú ako členku Redakčnej rady Mesta Nitry.

Hlasovanie č. 25 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na voľbu člena Redakčnej rady Mesta Nitry
b e r i e   n a   v e d o m i e
vzdanie sa p. Renáty Kolenčíkovej z funkcie člena Redakčnej rady mesta Nitry 
v o l í
do funkcie člena Redakčnej rady Mesta Nitry p. Líviu Šumichrastovú s účinnosťou dňom 
zvolenia) - uzn. č. 12/2016-MZ

prezentácia – 25
za - 17
proti - 3
zdržali sa - 5
Návrh bol schválený.

13. Koncepcia rozvoja Mestskej polície v Nitre zlepšením personálneho a materiálneho 
vybavenia za účelom zabezpečenia vyššej bezpečnosti v jednotlivých mestských 
častiach mesta Nitra mat. č. 467/2016

Materiál uviedol Mgr. Duchoň, náčelník MsP.

Nemky – mestská rada prerokovala predmetnú koncepciu a odporúča ju MZ vziať                       
na vedomie, a zároveň uložila náčelníkovi MsP predložiť kvantifikáciu finančných nákladov 
na zriadenie špecializovaného pracoviska pre Priemyselný park Sever a technického 
vybavenia v zmysle diskusie na MR.

Greššo – v rámci diskusie MR bolo prijaté uznesenie na doplnenie vyčíslenia niektorých 
opatrení vyplývajúcich z tejto koncepcie. V akom je to stave, vieme sa s tým oboznámiť 
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v nejakej dohľadnej dobe? Bavili sme sa o Dražovcich ako o treťom okrsku a rozšírení 
kamerového systému na výpadovky z Mesta Nitry, prípadne o nákupe techniky.

Košťál – je možné v organizačnej schéme prideliť jednotlivým osobám aj mená 
s telefonickými kontaktmi?

Oremus – zaujala ma veta v bode 2. Plán rozvoja činnosti MsP v Nitre: „Napriek pozitívnej 
kooperácii MsP a PZ SR pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane majetku a zdravia 
občanov je potrebné mať na zreteli publikovaný a postupnými krokmi realizovaný trend 
v postoji štátu a PZ SR k prenechávaniu skutkov nižšej spoločenskej nebezpečnosti                          
na riešenie obcí“. Hovorím to z toho dôvodu, že stále akceptujeme čo nám zhora nakážu. Náš 
rozpočet je napnutý, zabezpečujeme základné elementárne funkcie samosprávy a tu PZ 
prijíma ďalších 2 500 policajtov, ide robiť tender na 100 miliónov na kamerový systém              
na zachytávanie tých, ktorí jazdia rýchlejšie. To znamená, že PZ zvyšuje počet policajtov, ale 
elementárnu činnosť, ktorú majú robiť, pomáhať a chrániť, nechávajú na samosprávy. 
Nevieme robiť parkoviská a my to akceptujeme a prijmeme. Veď sa zbúrme, nech robia aj oni 
voľačo, nie že z 22 tisíc policajtov je 8 tisíc vo výkone a ostatní sedia na ministerstvách
a v inštitúciách. Mne osobne vadí, že míňajú miliardy a všetko chcú, aby obce zabezpečovali, 
veď je to už neúnosné z hľadiska byrokracie a financií. Dokedy to budeme takto tolerovať?

primátor – my by sme si chceli priberať kompetencie. MsP má svoje kompetencie a PZ má 
svoje, nech si ich rieši, s tým súhlasím, ale my si nepriberajme niečo ďalšie čo nepotrebujeme 
a čo nemusíme! Riaďme si poriadok a MsP, ale nemá to takú súvislosť, že by sme dostávali 
nejaké priame úlohy. Skôr sa mi zdá, že to je asociácia MsP.

Burda – čo sa týka umiestnenia kamier na rôznych miestach, zrejme má MsP inú rajonizáciu 
ako my, pretože to nekopíruje obvody MČ. Často nás zahrňujú do Klokočiny. Diely majú dve 
lokality, kde sú umiestnené kamery. Diely sú samostatná mestská časť.

Štefek – svoje poznámky preberiem s náčelníkom, možno im pomôžu k riešeniam, keď budú 
predkladať správu o činnosti MsP. Pokiaľ sa bavíme o koncepcii, tak by to nemalo byť 
v ukladacej časti úzko späté so zriadením pracoviska len pre priemyselný park, lebo                   
z toho názoru, ktorý tu predložil, vychádza viac úloh, ktoré by sme mohli uložiť. Toto je vec 
krátkodobá, ktorá vychádza z Memoranda medzi SR a firmou Jaguár. 

primátor – odpoveď na otázku či už je rozpracované materiálno–technické vybavenie, 
diskusia na MR bola mimoriadne ostrá a dlhá. Myslím, že to smerovanie mohlo byť iné 
a koncepcia by sa mohla dotvoriť.

Mgr. Duchoň (náčelník MsP) – čo sa týka kvantifikácie dopadov na rozpočet mesta Nitry
koľko by to stálo, pracujeme na tom. Mám rozpis, koľko by bolo treba prijať policajtov, ak by 
sme zriaďovali samostatný obvod, aké vybavenie, aká výstroj, výzbroj, vybavenie, keď to 
bude pripravené, tak to predložím. 
Na p. Oremusa - veta pri odstavci – je to konštatácia. Aj v zákone o obecnom zriadení sa 
hovorí, že za verejný poriadok v obci zodpovedá obec. Obec delegovala túto kompetenciu           
na MsP a aj PZ tvorí iba podpornú pozíciu, zabezpečenie podujatí v obci a obec by sa na PZ 
mala obrátiť len v prípade, ak to vlastnými silami nedokáže zvládnuť. Tak to hovorí zákon 
a PZ sa tak k tomu aj stavia. 
Na p. Burdu – to umiestnenie kamerového systému do jednotlivých častí, že to 
nekorešponduje, my to máme rozdelené podľa okrskov ako máme rozdelenú MsP. Čiže 
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kedysi boli aj reálne obvody Klokočina, Staré Mesto, Chrenová. Vychádzame z histórie 
a nešpecifikujeme presne, ktoré kamery sa nachádzajú na Dieloch, ale nie je problém to 
prepracovať.

Hlasovanie č. 26 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Koncepciu 
rozvoja Mestskej polície v Nitre zlepšením personálneho a materiálneho vybavenia za účelom 
zabezpečenia vyššej bezpečnosti v jednotlivých mestských častiach mesta Nitra
b e r i e   n a   v e d o m i e
Koncepciu rozvoja Mestskej polície v Nitre zlepšením personálneho a materiálneho 
vybavenia za účelom zabezpečenia vyššej bezpečnosti v jednotlivých mestských častiach 
mesta Nitra
u k l a d á
náčelníkovi mestskej polície predložiť kvantifikáciu finančných nákladov na zriadenie 
špecializovaného pracoviska pre priemyselný park Sever a technického vybavenia) 
- uzn. č. 13/2016-MZ

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

14. Návrh Memoranda o spolupráci medzi Rímskokatolíckou cirkvou – Biskupstvom 
Nitra a Mestom Nitra v oblasti rozvoja, prehlbovania a ochrany kultúrneho, 
duchovného a národného dedičstva a v oblasti sociálnej a charitatívnej služby, 
podpory školstva a mládeže, podpory cestovného ruchu, vzájomného majetkového 
vysporiadania a šírenia dobrého mena Nitry mat. č. 465/2016

Materiál uviedol JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ.

Vančo – mestská rada uvedený návrh prerokovala a odporúča MZ prerokovať návrh 
Memoranda a súhlasiť s uzatvorením Memoranda na základe pripomienok z MR.

Štefek – podporujem spoluprácu s Biskupstvom Nitra a vysoko si vážim, čo sme dosiahli 
v minulosti a určite by sme v archíve našli, že už takéto podobné zmluvy máme podpísané. 
Biskupstvo je tu v našom meste 1135 rokov, to znamená, že to nie je žiadny nový subjekt a         
vo všetkých oblastiach tu spomenuté doteraz spolupracujeme. Biskupstvo je najaktívnejší člen 
v NOCR, určite spolupracujeme v oblasti školstva, financujeme školy do výšky 100 %, 
pôsobia v našich budovách. To čo mi vadí je, že predkladateľom nemal byť p. prednosta, ale 
takéhoto závažného materiálu mal byť predkladateľom p. primátor. 

primátor – návrh na Memorandum sme dostali od Biskupstva, mohol som to podpísať aj bez 
prerokovania v MZ. Postup bol taký, že sme sa dohodli, že to dáme aj do MR, aj MZ, 
zohľadnili sa pripomienky MR, vyhodili sa odstavce, ktoré sa dotýkali zmluvy so Svätou
stolicou, o ktorej sme nevedeli, čo obsahuje. Považujem za dobré, že sme takto postupovali 
a v tejto podobe podporujem toto Memorandum.

Hlasovanie č. 27 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Memoranda o spolupráci medzi Rímskokatolíckou cirkvou – Biskupstvom Nitra a Mestom 
Nitra v oblasti rozvoja, prehlbovania a ochrany kultúrneho, duchovného a národného 
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dedičstva, a v oblasti sociálnej a charitatívnej služby, podpory školstva a mládeže, podpory 
cestovného ruchu, vzájomného majetkového vysporiadania a šírenia dobrého mena Nitry
s ú h l a s í 
s uzatvorením Memoranda o spolupráci medzi Rímskokatolíckou cirkvou – Biskupstvom 
Nitra a Mestom Nitra v oblasti rozvoja, prehlbovania a ochrany kultúrneho, duchovného 
a národného dedičstva, a v oblasti sociálnej a charitatívnej služby, podpory školstva a 
mládeže, podpory cestovného ruchu, vzájomného majetkového vysporiadania a šírenia 
dobrého mena Nitry podľa predloženého návrhu) – uzn. č. 14/2016-MZ

prezentácia - 28
za – 24
proti - 0
zdržali sa - 3
Návrh bol schválený. 

15. Návrh na neuplatnenie valorizácie pre obdobie rokov 2016 a 2017    mat. č. 477/2016

primátor – záver, ktorý prijala mestská rada ako odporúčanie pre MZ, aby sa materiál
zaoberal iba rokom 2016 na základe zápornej inflácie v roku 2015, pretože nevieme odhadnúť 
aký vývoj naberie inflácia v roku 2016. 

Némová - navrhujeme schváliť I. alt. len pre rok 2016, nie aj pre rok 2017.
Miera inflácie má zápornú hodnotu, a to je v priemere – 0,3 %. Na základe odporúčania 
mestskej rady predkladáme návrh na uznesenie schváliť I. alternatívu, a to neuplatnenie 
valorizácie ročného nájomného len pre rok 2016. 

Nemky – predkladám pozmeňovací návrh v znení – vypustiť rok 2017 neuplatnenia
valorizácie vo všetkých častiach uznesenia.

Dovičovič – najrozumnejšie by bolo vypustiť materiál, lebo podľa VZN, ak je inflácia 
záporná alebo ak je do l %, tak sa valorizácia neuplatňuje, takže navrhujem materiál stiahnuť 
z rokovania.  

primátor – materiál bol zaradený do rokovania, súhlasím s vami, zaoberali sme sa otázkou, že 
je inflácia mínusová. Rozhodnutie a odporúčanie mestskej rady bolo, aby sme neriešili rok 
2017 a neuplatnili valorizáciu v roku 2016, takže ak prijmeme toto uznesenie, nebude 
v rozpore s ničím, len potvrdíme stanovisko.

Oremus – ako keby pracovníci nepočúvali správy ako je u nás všetko fantastické, ako máme 
konsolidované verejné financie, ako sa nezamestnanosť blíži k hranici magických 10 %, ako 
v školstve učitelia zarábajú cez tisíc eur, ale realita je niekde inde.  Historicky najvyšší dlh
v dejinách nášho štátu, zadlženosť rodín, ktorá tu nikdy nebola, nezamestnanosť, skresľujúce 
čísla, klamstvá, nesedia im absolútne štatistiky na ministerstve práce, nesystémové dotovanie 
pracovných miest z eurofondov, míňame stá miliónov eur, aby sme vytvorili pracovné miesto, 
ktoré následne aj tak zanikne. Klameme si, ako je tu všetko super s tým, že v akej dobe žijeme 
a čo nám tu čelní predstavitelia hovoria. Chcem povedať pravdu, ktorá tu je. Je to môj 
slobodný názor, ktorý môžem povedať. Realita je taká, že som za to, aby sme nezvyšovali 
nájomné, pretože majú ťažké podmienky malí a strední podnikatelia a rodiny na Slovensku.
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primátor – my sme do roku 2009 a 2010 aj napriek tomu, že inflácia bola úplne iná ako – 0,3
% tiež pristúpili k nevalorizácii nájomného a možno nejaké pozostatky tých viet tam zostal                    
v rámci dôvodovej správy. Čo sa týka učiteľov, chcel by som dať informáciu, aké sú najnižšie 
a najvyššie platy na jednotlivých školách a boli by ste prekvapení. Bez osobných príplatkov 
a kreditov je to rozpätie cca od 594 do 1 216 €. Rozpätie platov záleží od toho, či začínajú             
so stredným vzdelaním, či má vysokoškolské I. a II. stupňa, čiže vieme predložiť veľmi 
presné údaje o učiteľoch ako zarábajú na našich školách včítane MŠ.

Dovičovič – myslím, že celý problém začína niekde inde. Ten automatický valorizačný 
mechanizmus, ktorý máme vo VZN nezodpovedá realite, lebo ceny nájmov, ani ceny 
nehnuteľností sa týmto neriadia. Toto treba vo VZN vyriešiť, pretože tento valorizačný
mechanizmus v čase, keď sa uplatňoval, znamenal najväčší postih pre tých, ktorí boli 
dlhodobo dobrými nájomníkmi v priestoroch, ktoré prenajímalo Mesto alebo jeho 
organizácie, čiže čím boli poriadnejší v zmysle NZ, tým viac na to doplácali, pokiaľ tá 
inflácia prekročila VZN stanovenú hranicu a sa im sústavne valorizovalo nájomné. Je 
zbytočné schvaľovať to, čo VZN obsahuje. 

primátor – tento problém sme odstránili. Kto poctivo platil a valorizovalo sa 5 rokov a 
novonastupujúci vedľa neho mali úplne rozdielne nájomné, vtedy sme uplatnili zásadu, že 
preberá nájomné toho valorizovaného v takom istom objekte, ale môžeme sa zaoberať aj 
nárastom, ale momentálne nie sme na tom tak a bavíme sa len o tom, že nebudeme prerábať 
zmluvy a nájomné platí ako bolo v roku 2015. To je celá pointa tohto bodu.

Hlasovanie č. 28 (o pozmeň. návrhu p. Nemkyho – vypustiť rok 2017 neuplatnenia
valorizácie vo všetkých častiach uznesenia – alt. I. schvaľujeme)
prezentácia - 24
za – 23
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 29 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na neuplatnenie valorizácie pre rok 2016 
s c h v a ľ u j e
neuplatnenie valorizácie ročného nájomného pre rok 2016 podľa výšky miery inflácie             
za hodnotiaci rok meranej indexom spotrebiteľských cien, zverejnenej Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky a vydanie prílohy č. 6 a prílohy č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov 
obsahujúce sadzby obvyklého ročného nájomného pre rok 2016 zodpovedajúce sadzbám 
ročného nájomného platným v roku 2015
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku a vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu zabezpečiť postup 
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia T: 30.04.2016   K: MR) – uzn. č. 15/2016-MZ

prezentácia - 27
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.
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16. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce           
(MH Invest, s r. o., odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie strategického 
parku“) mat. č. 481/2016

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.
Oproti predloženému materiálu v MZ nám včera mailom zaslali zástupcovia MH Invest 
prepracované GP č. 1/2016 a č. 2/2016 a na základe toho sme upravili jednotlivé parcely
a výmery tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. Je to vysvietené.

primátor – s cenou nemôžme hýbať, určil ju štát v tejto lokalite. Pri naplnení tejto zmluvy sa 
jedná o príjem pre mesto v hodnote cca 883 tis. €. 

Dovičovič – kedy môžeme predpokladať príjem plynúci z predaja týchto nehnuteľností?

primátor – myslím, že v rozpočte pre rok 2017 s tým môžeme uvažovať. Predpokladám, že tie 
naše pozemky sú väčšinou určené na infraštruktúru, ktorá by sa mala budovať v tomto 
období, nie konečný závod, ktorý má byť hotový v polovici roka 2018. Je to osobitný zreteľ.

Pozmeňovací návrh – spresnenie výmer si osvojil p. Burda.

Hlasovanie č. 30 (o osvojenom návrhu p. Burdu)
prezentácia - 28
za - 28
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 31 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce (MH 
Invest, s r. o., odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“)
s c h v a ľ u j e
1. 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredať časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Mlynárce, LV č. 
7194 pre spol. MH Invest, s. r. o., IČO: 36724530, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 
Bratislava za cenu 17,21 €/m2 + DPH, a to:
 novovytvorená parc. č. 1053/63 o výmere 580 m2 odčlenená z pozemku „C“KN parc. č. 

1053/11 – ostatná plocha geom. plánom č. 2/2016
 „C“KN parc. č. 1053/46 – zast. plocha o výmere 6 245 m2, ktorá bola odčlenená z pozemku 

„C“KN parc. č. 1053/11 – ostatná plocha geom. plánom č. 1/2016
 „C“KN parc. č. 1053/47 – zastav. plocha o výmere 67 m2, ktorá bola odčlenená z pozemku 

„C“KN parc. č. 1053/11 – ostatná plocha geom. plánom č. 1/2016
 novovytvorená parc. č. 1053/60 o výmere 140 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1053/41 –

ostatná plocha geom. plánom č. 2/2016
 novovytvorená parc. č. 1053/61 o výmere 285 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1053/42 –

ostatná plocha geom. plánom č. 2/2016
 novovytvorená parc. č. 1053/62 o výmere 49 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1053/40 –

ostatná plocha geom. plánom č. 2/2016
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 novovytvorená parc. č. 1055/316 o výmere 42 463 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1055/82 –
ostatná plocha geom. plánom č. 45/2015 ako diel č. 1

 novovytvorená parc. č. 1055/317 o výmere 449 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1055/234 –
ostatná plocha geom. plánom č. 45/2015 ako diel č. 2

 časť o výmere cca 400 m2 z „C“KN parc. č. 1053/295 (výmeru spresní geom. plán), ktorá 
bola odčlenená z pozemku „C“KN parc. č. 1055/83 – ostatná plocha geom. plánom č. 1/2016

 „C“KN parc. č. 1055/83 – ostatná plocha o výmere 4 730 m2, ktorá bola odčlenená geom. 
plánom č. 1/2016

Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že kupujúci vybuduje 
na predmetných pozemkoch verejnoprospešnú stavbu „Vybudovanie strategického parku“,
čím bude zabezpečený plynulý prístup z rýchlostnej cesty R1 do areálu Priemyselného parku 
Sever. Počas výstavby bude uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a po zrealizovaní 
stavby bude uzatvorená kúpna zmluva, pričom presný záber bude určený geom. plánom         
na porealizačné zameranie stavby.
2.  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Mlynárce, LV č. 7194       
pre spol. MH Invest, s. r. o., IČO: 36724530, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 
za cenu 17,21 €/m2 + DPH, a to:
 novovytvorená parc. č. 1053/63 o výmere 580 m2 odčlenená z pozemku „C“KN parc. č. 

1053/11 – ostatná plocha geom. plánom č. 2/2016
 „C“KN parc. č. 1053/46 – zast. plocha o výmere 6 245 m2, ktorá bola odčlenená z pozemku 

„C“KN parc. č. 1053/11 – ostatná plocha geom. plánom č. 1/2016
 „C“KN parc. č. 1053/47 – zastav. plocha o výmere 67 m2, ktorá bola odčlenená z pozemku 

„C“KN parc. č. 1053/11 – ostatná plocha geom. plánom č. 1/2016
 novovytvorená parc. č. 1053/60 o výmere 140 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1053/41 –

ostatná plocha geom. plánom č. 2/2016
 novovytvorená parc. č. 1053/61 o výmere 285 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1053/42 –

ostatná plocha geom. plánom č. 2/2016
 novovytvorená parc. č. 1053/62 o výmere 49 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1053/40 –

ostatná plocha geom. plánom č. 2/2016
 novovytvorená parc. č. 1055/316 o výmere 42 463 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1055/82 

– ostatná plocha geom. plánom č. 45/2015 ako diel č. 1
 novovytvorená parc. č. 1055/317 o výmere 449 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1055/234 –

ostatná plocha geom. plánom č. 45/2015 ako diel č. 2
 časť o výmere cca 400 m2 z „C“KN parc. č. 1053/295 (výmeru spresní geom. plán), ktorá 

bola odčlenená z pozemku „C“KN parc. č. 1055/83 – ostatná plocha geom. plánom č. 
1/2016

 „C“KN parc. č. 1055/83 – ostatná plocha o výmere 4 730 m2, ktorá bola odčlenená geom. 
plánom č. 1/2016

Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že kupujúci vybuduje 
na predmetných pozemkoch verejnoprospešnú stavbu „Vybudovanie strategického parku“,
čím bude zabezpečený plynulý prístup z rýchlostnej cesty R1 do areálu Priemyselného parku 
Sever. Počas výstavby bude uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a po zrealizovaní 
stavby bude uzatvorená kúpna zmluva, pričom presný záber bude určený geom. plánom        
na porealizačné zameranie stavby.
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u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia
                                    T: 31.03.2017           K: MR) - uzn. č. 16/2016-MZ
prezentácia – 28
za – 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

17. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Dražovce 
(MH Invest, s r. o., odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie strategického 
parku“) mat. č. 480/2016

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.
Taktiež je upravená parcela a niektoré výmery na základe dodatočne zaslaného GP. Ide o kat. 
úz. Dražovce. 

Zmenu čísla z 1064 na 1264/41 parcely si osvojil p. Nemky.

Hlasovnie č. 32 (o osvojenom návrhu p. Nemkyho - spresnené zmeny výmery) 
prezentácia - 27
za – 26
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Hlasovanie č. 33 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dražovce (MH 
Invest, s r. o., odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“)
s c h v a ľ u j e
1. 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredať časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Dražovce, LV č. 
1699 pre spol. MH Invest, s. r. o., IČO: 36724530, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 
Bratislava za kúpnu cenu 17,21 €/m2 + DPH, a to:
 novovytvorená parc. č. 1264/54 o výmere 298 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1264/40 –

zastavaná plocha a nádvorie geom. plánom č. 46/2015 ako diel č. 19
 novovytvorená parc. č. 1264/55 o výmere 1 979 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1264/41 –

zastavaná plocha a nádvorie geom. plánom č. 46/2015 ako diel č. 20
 novovytvorená parc. č. 1497/282 o výmere 85 m2 odčlenená z „E“KN parc. č. 1339/1 – orná 

pôda geom. plánom č. 50/2015 ako diel č. 71

Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že kupujúci vybuduje 
na predmetných pozemkoch verejnoprospešnú stavbu „Vybudovanie strategického parku“,
čím bude zabezpečený plynulý prístup z rýchlostnej cesty R1 do areálu Priemyselného parku 
Sever. Počas výstavby bude uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a po zrealizovaní 
stavby bude uzatvorená kúpna zmluva, pričom presný záber bude určený geom. plánom        
na porealizačné zameranie stavby.
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2.  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Dražovce, LV č. 1699       
pre spol. MH Invest, s. r. o., IČO: 36724530, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 
za kúpnu cenu 17,21€/m2 + DPH, a to:
 novovytvorená parc. č. 1264/54 o výmere 298 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1264/40 –

zastavaná plocha a nádvorie geom. plánom č. 46/2015 ako diel č. 19
 novovytvorená parc. č. 1264/55 o výmere 1 979 m2 odčlenená z „C“KN parc. č. 1264/41 –

zastavaná plocha a nádvorie geom. plánom č. 46/2015 ako diel č. 20
 novovytvorená parc. č. 1497/282 o výmere 85 m2 odčlenená z „E“KN parc. č. 1339/1 – orná 

pôda geom. plánom č. 50/2015 ako diel č. 71
Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že kupujúci vybuduje 
na predmetných pozemkoch verejnoprospešnú stavbu „Vybudovanie strategického parku“,
čím bude zabezpečený plynulý prístup z rýchlostnej cesty R1 do areálu Priemyselného parku 
Sever. Počas výstavby bude uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a po zrealizovaní 
stavby bude uzatvorená kúpna zmluva, pričom presný záber bude určený geom. plánom na 
porealizačné zameranie stavby.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.03.2017    K: MR) – uzn. č. 17/2016-MZ
prezentácia – 28
za - 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

18. Ponuka na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra (rozostavaná stavba 
– objekt obchodu a služieb, k. ú. Párovské Háje) mat. č. 468/2016

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 34 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Ponuka               
na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra (rozostavaná stavba – objekt obchodu 
a služieb, k. ú. Párovské Háje) 
n e s c h v a ľ u j e
a) odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Párovské Háje vo vlastníctve Ing. Karola 

Gašparíka, bytom Hájnická 107/48, 949 01 Nitra a Ing. Petra Hudeca, bytom Drozdova 
8107/11, 831 06 Bratislava do vlastníctva Mesta Nitra, a to:

- rozostavaná stavba „Objekt obchodu a služieb“ na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 
3698/373, 3698/427, 3698/428 a 3698/429, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. 
SP 21657/2011-003-Ing.Va dňa 28.11.2011 (právoplatné dňa 19.12.2011)  

- pozemky reg. „C“ KN zapísané na LV č. 8835: 
parc. č. 3698/373 – orná pôda o výmere 700 m2

parc. č. 3698/427 – orná pôda o výmere 699 m2

parc. č. 3698/428 – orná pôda o výmere 701 m2

parc. č. 3698/429 – orná pôda o výmere 700 m2

b) odkúpenie pozemkov reg. „C“ KN v katastrálnom území Párovské Háje zapísaných na LV 
č. 8596 vo výlučnom vlastníctve Ing. Petra Hudeca, bytom Drozdova 8107/11, 831 06 
Bratislava do vlastníctva Mesta Nitra, a to:
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parc. č. 3698/371 – orná pôda o výmere 2 067 m2

parc. č. 3698/372 – orná pôda o výmere 700 m2

za kúpnu cenu vo výške 300.000,- € za všetky vyššie uvedené nehnuteľnosti

c) prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitra – pozemky reg. „C“ KN v katastrálnom území 
Párovské Háje zapísané na LV č. 8596 vo výlučnom vlastníctve Ing. Petra Hudeca, bytom 
Drozdova 8107/11, 831 06 Bratislava, a to:

parc. č. 3698/376 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 998 m2

parc. č. 3698/585 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2

- uzn. č. 18/2016-MZ

prezentácia – 26
za – 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.
       
19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor, 

Nitra, Chrenová a V. Janíkovce (zámena pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou) 
mat. č. 471/2016

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.
Mestská rada prerokovala tento návrh zmeny uznesenia 12. 1. 2016 a odporúča schváliť 
zmenu.

Hlasovanie č. 35 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor, Nitra, Chrenová 
a V. Janíkovce (zámena pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou)
s c h v a ľ u j e
1. 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer zámeny nehnuteľností nasledovne:
v kat. úz. Zobor, LV č. 4561 vo vlastníctve Mesta Nitra – Centrum voľného času 
DOMINO,
 pozemok „C“KN parc. č. 4 – zast. plochy a nádvoria o výmere 166 m2

 novovytvorený pozemok „C“KN parc. č. 5/1 – zast. plochy o výmere 780 m2, odčlenený 
geom. plánom č. 40/2015 z „C“KN parc. č. 5 – zast. pl. o výmere 846 m2

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

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

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

za nehnuteľnosti a to:
v kat. úz. Chrenová, LV č. 2343 vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, 
nám. J. Pavla II č. 7, Nitra, IČO: 35593008 (areál bývalého Krajského stav. úradu         
na Lomnickej ul.)
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časti pozemku „E“KN parc. č. 1751/1 – orná pôda o výmere 5 705 m2, ktoré podľa GP č. 
38/2015 tvoria pozemky:
„C“KN parc. č. 1435/1 – zast. pl. o výmere 1 986 m2

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

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

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

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

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

spolu o výmere 2 839 m2

bez ďalšieho finančného vyrovnania
Dôvodom zámeny predmetných nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa je 
skutočnosť, že Mesto Nitra plánuje v areáli bývalého KSÚ na Lomnickej ul. rozšíriť kapacitu 
materskej školy pre mestskú časť Chrenová.
2.  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámenu nehnuteľností nasledovne:
v kat. úz. Zobor, LV č. 4561 vo vlastníctve Mesta Nitra–Centrum voľného času 
DOMINO,
 pozemok „C“KN parc. č. 4 – zast. plochy a nádvoria o výmere 166 m2

 novovytvorený pozemok „C“KN parc. č. 5/1 – zast. plochy o výmere 780 m2, odčlenený 
geom. plánom č. 40/2015 z „C“KN parc. č. 5 – zast. pl. o výmere 846 m2

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

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

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

za nehnuteľnosti a to:

v kat. úz. Chrenová, LV č. 2343 vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, 
nám. J. Pavla II č. 7, Nitra, IČO: 35593008 (areál bývalého Krajského stav. úradu          
na Lomnickej ul.)
časti pozemku „E“KN parc. č. 1751/1 – orná pôda o výmere 5 705 m2, ktoré podľa GP č. 
38/2015 tvoria pozemky:
„C“KN parc. č. 1435/1 – zast. pl. o výmere 1 986 m2

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

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

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

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

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

spolu o výmere 2 839 m2

bez ďalšieho finančného vyrovnania.

Dôvodom zámeny predmetných nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa je 
skutočnosť, že Mesto Nitra plánuje v areáli bývalého KSÚ na Lomnickej ul. rozšíriť kapacitu 
materskej školy pre mestskú časť Chrenová.
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u k l a d á
vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie dodatku zámennej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia  T: 30.06.2016          K: MR) - uzn. č. 19/2016-MZ

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

20. 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. 469/2016

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 36 (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 7 sa:
- pôvodný nájomca „Martin Lužbeťák“ mení na nového nájomcu „LM MODEX Butik, 

s.r.o.“) - uzn. č. 20/2016-MZ
prezentácia - 25
za - 24
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 370/2015-MZ zo dňa             
22. 10. 2015 (stavba „Priemyselná zóna Nitra - Mlynárce – napojenie na R1 I. 
etapa“) mat. č. 470/2016

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 37 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh            
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 370/2015-MZ zo dňa 22.10.2015 
(stavba „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce - napojenie na R1 I. etapa“)
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 370/2015-MZ zo dňa 22.10.2015 
nasledovne:
 v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie bodu 2:
„odovzdanie stavebných objektov vo vlastníctve Mesta Nitra vybudovaných v rámci stavby
„Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce - napojenie na R1 I. etapa“ do správy spoločnosti 
Mestské služby Nitra, s. r. o. Tehelná 3, Nitra a to:
 „103-01 Prepojovacia komunikácia – vetva A1“ v obstarávacej hodnote 588.309,37 €
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 „105-01 Okružná križovatka OK2“ v obstarávacej hodnote 492.147,96 €
 „501-01 Dažďová kanalizácia“ v obstarávacej hodnote 146.154,68 €
 „501-01.1 Prekládka dažďovej kanalizácie“ v obstarávacej hodnote 109.188,81 €““

a nahrádza ho znením:
„odovzdanie stavebných objektov vo vlastníctve Mesta Nitra vybudovaných v rámci stavby
„Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce - napojenie na R1 I. etapa“ do správy spoločnosti 
Mestské služby Nitra, s. r. o. Tehelná 3, Nitra a to:
 „103-01 Prepojovacia komunikácia – vetva A1“ v obstarávacej hodnote 588.633,37 €
 „105-01 Okružná križovatka OK2“ v obstarávacej hodnote 492.147,96 €
 „501-01 Dažďová kanalizácia“ v obstarávacej hodnote 146.154,68 €
 „501-01.1 Prekládka dažďovej kanalizácie“ v obstarávacej hodnote 109.188,81 €
 „SO 010-01 – Príprava územia“ v obstarávacej hodnote 35.952,94 €
 Projektová dokumentácia - vlastné prostriedky vo výške 29.400,-€

- dotácia MH SR vo výške 278.838,46 €“) - uzn. č. 21/2016-MZ
prezentácia – 27
za – 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

22. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 427/2015-MZ
      zo dňa 26. 11. 2015 mat. č. 473/2016

Materiál uviedol JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ.

Hollý – mestská rada na svojom riadnom zasadnutí l2. l. 2016 odporúča MZ zrušiť návrh uzn. 
427/2015 zo dňa 26. 11. 2015. 

Tekeliová – elektronická aukcia je najtransparentnejší spôsob výberu predajných stánkov. 
V dôvodovej správe sa uvádza, že uznesenie sa ruší na základe podnetu drobných výrobcov 
a predajcov tovaru a forma el. aukcia by mala vraj likvidačný charakter. Dražba vie prebiehať 
v rôznych kategóriách, prípadne sa za každý stánok draží zvlášť určitým sortimentom predaja. 
Jednotlivé stánky v kategóriách majú aj inú vyvolávaciu cenu, čím sa absolútne neohrozí 
pestrosť sortimentu v predajných stánkoch. Avšak v tejto situácii mi príde na um otázka, 
prečo Nitra nemá záujem o transparentný výber predajcov v stánkoch, čím dobrovoľne 
prichádza o vyššie príjmy z prenájmu stánkov a opakovane dáva šancu tým istým subjektom 
bez možnosti poskytnutia príležitosti pre druhých. Dôvodová správa neuvádza pádne dôvody                 
pre zrušenie tohto uznesenia, preto sa pýtam, aký je skutočný dôvod zrušenia tohto uznesenia
a kedy sa mesto začne správať transparentne voči všetkým obyvateľom tohto mesta?
Príkladom by mohli byť iné mestá, na porovnanie – príjmy boli vďaka elektronickej aukcie 
z vianočného mestečka v Žiline vyše 122 tis. €, v Nitre niečo vyše 25 tis. €. Prečo sa 
dobrovoľne oberáme o významné fin. prostriedky, ktoré by bolo možné použiť na kúpu 
nových stánkov, rozšíriť ich počet a poskytnúť tak priestor pre ďalších predajcov, prípadne
kúpu nového led osvetlenia, výzdoby, napr. na vianočné trhy, či iné. Rozšírenie vynovenia
príležitostných trhov by určite uvítali aj obyvatelia mesta. Nitry. Na základe dôvodovej
správy, ktorá bola uvedená by som navrhla zmenu môjho uznesenia: 
MZ ukladá prednostovi MsÚ realizovať výber prevádzkovateľov predajných stánkov 
s občerstvením, alk. a nealk. nápojmi a priemyselným tovarom počas podujatí 
organizovaných Mestom Nitra formou elektronickej aukcie. Forma elektronickej aukcie 
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zabezpečí transparentnosť výberu prevádzkovateľov predajných stánkov a zvýši príjem fin. 
prostriedkov do rozpočtu mesta. Elektronická aukcia sa netýka remeselníckych 
a ľudovoumeleckých výrobcov, ktorí svojimi výrobkami vytvárajú tradičnú atmosféru 
podujatí.

Hlasovanie č. 38 (o pozmeň. návrhu p. Tekeliovej)
prezentácia – 25
za - 12
proti - 3
zdržali sa - 10
Návrh nebol schválený.

Hlasovanie č. 39 (o pôvodnom návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 427/2015-MZ zo dňa 
26.11.2015
z r u š u j e
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 427/2015-MZ zo dňa 26.11.2015) 
– uzn. č. 22/2016-MZ

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

23. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 7220/1, kat. úz. Nitra, park pod Borinou)

mat. č. 472/2016
Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 40 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 7220/1, kat. úz. Nitra, park pod Borinou) 
n e s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer odpredať časť o výmere cca 6 000 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 7220/1 –
orná pôda o celkovej výmere 24 862 m2, kat. úz. Nitra pre spoločnosť STAR – FIT, s. r. o. 
Bellova 11, Nitra, IČO: 35968371) – uzn. č. 23/2016-MZ

prezentácia – 25
za - 25
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 
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24. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Chrenová, odpredaj pozemkov pod stavbou vo vlastníctve spol. Helvyk Elevators,   
s. r. o.) mat. č. 479/2016

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.
VMČ odporučil predaj týchto pozemkov, a taktiež komisia majetku dňa 14. 1. 2016 
prerokovala a odporučila schváliť zámer odpredaja týchto pozemkov. 

Hlasovanie č. 41 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Chrenová, odpredaj 
pozemkov pod stavbou vo vlastníctve spol. Helvyk Elevators, s. r. o.)
s c h v a ľ u je
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov
zámer odpredať časti pozemkov (výmeru spresní geom. plán) vo vlastníctve Mesta Nitra 
v kat. úz. Chrenová, zapísaných na LV č. 2348 pre spoločnosť Helvyk Elevators, s. r. o.,          
so sídlom Levická 51, Nitra, IČO: 35971983 a to: 
 časť o výmere cca 275 m2 z pozemku „E“KN parc. č. 392 - trvalé trávne porasty o výmere 

595 m2

 časť o výmere cca 275 m2 z pozemku „E“KN parc. č. 393 – trvalé trávne porasty o výmere 
1 342 m2.

Na predmetných pozemkoch je umiestnená stavba s. č. 1114 – sklad materiálu PUMS 
zapísaná na LV č. 1240 vo vlastníctve kupujúceho. 
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: 30.06.2016  K: MR) - uzn. č. 24/2016-MZ

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

25. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 239/2015-MZ zo dňa 
11.06.2015 (zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – bývalá 
MŠ Kollárova) mat. č. 494/2016

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.
Materiál č. 494/2016 je totožný s mat. č. 495/2016.

Hlasovanie č. 42 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh               
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 239/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 
(zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – bývalá MŠ Kollárova) 
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 239/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 a to 
tak, že v schvaľovacej časti uznesenia sa v bode 2. v celom texte:
- pôvodné znenie: „Slovenskej republiky – Spojenej školy, Mudroňova 1, Nitra 

s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola s materskou školou a Špeciálna 
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základná škola pre žiakov s telesným postihnutím“ nahrádza novým znením: „SR –
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“) – uzn. č. 25/2016-MZ

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

26. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 253/2015-MZ zo dňa 
06.08.2015 (nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – bývalá MŠ 
Kollárova) mat. č. 495/2016

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku.

Hlasovanie č. 43 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 253/2015-MZ zo dňa 06.08.2015 
(nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – bývalá MŠ Kollárova) 
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 253/2015-MZ zo dňa 06.08.2015 a to 
tak, že v schvaľovacej časti uznesenia sa v bode 2. v celom texte:
- pôvodné znenie: „Slovenskej republiky – Spojenej školy, Mudroňova 1, Nitra 

s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola s materskou školou a Špeciálna 
základná škola pre žiakov s telesným postihnutím“ nahrádza novým znením: „SR –
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“) - uzn. č. 26/2016-MZ

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

27. Interpelácie

Dovičovič – v súlade s čl. 50 Rokovacieho poriadku MZ v Nitre interpelujem prednostu MsÚ 
v nasledovných veciach:
1. Na rokovaní MZ v Nitre dňa 26. 11. 2015 som položil otázku, či môže MZ ukladať úlohy 

konateľom obchodných spoločností zriadených a vlastnených mestom. Na otázku som 
nedostal odpoveď ani ústnou, ani písomnou formou. Opakovane preto žiadam o odpoveď. 

2. Opakovane som na niekoľkých zasadnutiach MZ žiadal o objasnenie dôvodov, prečo 
mesto uzatvorilo zmluvu o dodávke el. energie s dodávateľom BCF, ktorého ponúkaná 
cena silovej elektriny 70 €/MWh už v čase uzatvorenia zmluvy (v roku 2014) významne 
prekračovala cenu v tom čase dostupnú na trhu. Dnes je tento rozdiel opäť podstatne vyšší 
(v neprospech mesta ako odberateľa). Len ako príklad uvediem, že vtedajšia SŠaRZ 
odoberala el. energiu za 59,90 €/MWh. V súčasnosti sa cena el. energie pohybuje                  
pod úrovňou 50 €/MWh. Podľa vyjadrení, ktoré som doteraz obdržal, o výbere dodávateľa 
rozhodlo vedenie mesta na základe spracovaného porovnania cien na základe odporučenia
Energetickej agentúry v Nitre. Ďalším odôvodnením bolo bezplatné vykonávanie 
pravidelných kontrol a revízií zariadení využívaných pri prevádzke, návrhy optimalizácie 
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spotreby a pod.. Aby bolo možné posúdiť výhodnosť či nevýhodnosť tohto zmluvného 
vzťahu pre mesto, žiadam

a) predložiť odporúčacie stanovisko Energetickej agentúry v Nitre, na základe ktorého bola 
zmluva uzatvorená, 

b) predložiť informáciu o celkovej spotrebe el. energie za rok 2015 (v kWh) na všetkých 
objektoch mesta, kde je dodávaná el. energia podľa tejto zmluvy a o cene za dodanú el. 
energiu za rok 2015 (v €),

c) predložiť zoznam všetkých kontrol a odborných prehliadok a skúšok vyhradených el.       
zariadení a el. rozvodov, ktoré je BCF povinná vykonávať podľa zmluvy, vrátane ich 
rozsahu a cenového výmeru ako to ukladá zmluva, t. j. vyčísliť hodnotu takto vykonaných 
činností. 

3. Aké výstupy z činnosti Energetickej agentúry v Nitre získalo Mesto Nitra v roku 2014 
(transfer z rozpočtu 39 560 €), v roku 2015 (transfer z rozpočtu 50 000 €) a aké očakáva     
v roku 2016 (transfer zatiaľ 25 000 €)? Na čo sú transferované fin. prostriedky z rozpočtu 
mesta určené? 

4. Pri schvaľovaní vypísania súťaže architektonických návrhov na kúpalisko s celoročnou 
prevádzkou som sa opakovane pýtal na aký účel bude použitých schválených 30 000 €. 
Odpoveď bola, že prostriedky budú použité na odmeny účastníkom súťaže. Prečo sa 
takmer polovica sumy (13 750 €) použije na odmenu firme, ktorá bude súťaž pre mesto 
robiť, keď na MsÚ máme referát pre verejné obstarávanie a podmienky súťaže definovalo 
MZ vo svojom uznesení? 

28. Diskusia

Greššo – Mesto Nitra vyhlásilo uznesením číslo 404/2015 – MZ obchodnú verejnú súťaž            
na odpredaj domov opatrovateľskej služby na Misionárskej ulici číslo 7, 9 a 11, dubiózneho 
majetku mesta, ktorý je v zlom technickom stave a mesto na jeho opravu nemá dostatok 
finančných prostriedkov. V uvedených objektoch sa nachádza 12 jednoizbových bytov 
o približnej rozlohe 60 m2. Na základe znaleckého posudku číslo 91/2011 zo dňa 11. 7. 2011 
bola stanovená suma na tieto tri objekty, ktoré sú zároveň aj kultúrnou pamiatkou, vo výške 
584.243,75 €. V tejto súvislosti chcem poukázať na to, že predávať majetok na základe                
5 rokov starého znaleckého posudku je vysoko neštandardné. Pre príklad, vo vzťahu 
k bankám platí všeobecné pravidlo, že neakceptujú znalecké posudky staršie ako tri mesiace! 
Do tejto súťaže bol prihlásený jediný súťažný návrh súkromnej obchodnej spoločnosti, ktorej 
názov je pre tento príspevok nepodstatný. Súťažný návrh obsahoval sumu 240 000,00 €. 
Predpokladám, že tento návrh vychádza zo skutkového stavu budov, ako aj z popisu predmetu 
predaja uvedeného v súťažných podmienkach, ktorý hovorí o tom, že:
Znalecký  posudok  č.  91/2011  zo  dňa 11.07.2011 a vyjadrenie Krajského pamiatkového 
úradu   v Nitre   k zámeru prác vedúcich  k obnove  jednotlivých  nehnuteľností  zo  dňa           
22. 12. 2011 je potrebná výmena  strešnej  krytiny,  oprava  krovu,  vonkajšie  a vnútorné   
omietky,    elektroinštalácia,  zdravotechnika,   vnútorné  potrubné  rozvody,  zariaďovacie  
predmety, podlahy, obklady a dlažby,  dvere  a okná,  maľby  a nátery. 
Zároveň obsahuje aj upozornenie, že Krajský  pamiatkový úrad v  Nitre  môže pred začatím    
obnovy  kultúrnej pamiatky požadovať vykonanie architektonicko-historického výskumu 
a spracovanie projektovej dokumentácie obnovy.“     
Z uvedeného vyplýva, že suma potrebná na rekonštrukciu týchto budov bude značne vysoká, 
nakoľko sa jedná o celkovú rekonštrukciu objektov, navyše v zmysle požiadaviek Krajského 
pamiatkového úradu v Nitre. Nakoniec, vysoké náklady na rekonštrukciu boli jeden 
z dôvodov, prečo sa Mesto rozhodlo tento majetok odpredať. 
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Druhým dôvodom je iste aj to, že v mestskom rozpočte je zahrnutá položka 231 v časti 
„príjmy“, Príjem z predaja kapitálových aktív - príjem z predaja budov vo výške 1.000 000,00 
€. Ak tomu rozumiem správne, jedná sa o príjmy z predaja majetku prevažne dubiózneho, 
ktorý mesto dlhodobo neplánuje, prípadne nevie využívať, a teda finančné prostriedky získané 
z jeho odpredaja môže použiť na rekonštrukciu majetku, ktorý plánuje naďalej využívať 
a ktorý si vyžaduje opravu. Tieto slová dokazujú aj materiály v minulosti prerokovávané MZ, 
napríklad:
- Materiál číslo 218/2015 „Analýza možností financovania investičného zámeru mesta Nitry –
Dostavby areálu Letného kúpaliska Jesenského 2 ako vlastnej investičnej akcie mesta.“, ktorý 
hovorí dokonca o sume 2 milióny € z predaja majetku, 
- Materiál číslo 414/2015 „Analýza možnosti financovania komplexnej rekonštrukcie 
zimného štadióna v zmysle existujúcej projektovej dokumentácie ako jednej z prioritných 
investičných akcií pre roky 2016 - 2017“, ktorý tiež považuje príjmy z predaja majetku za 
jednu z možností financovania rekonštrukcií pre mesto potrebného majetku.
Pýtam sa preto, ako chceme naplniť túto dôležitú časť príjmov mestskej pokladne? Máme 
vôbec záujem predať dubiózny majetok, ktorý nám spôsobuje viac starostí ako osohu? Podľa 
môjho názoru nie. Záver komisie pre vyhodnotenie predmetnej OVS bol taký, že jediný 
uchádzač nesplnil podmienku, pretože ponúkol nižšiu sumu, ako sme žiadali na základe 5 
ročného znaleckého posudku. Tým pádom nám neostáva nič iné ako súťaž zrušiť. Môj návrh, 
teda odporučiť primátorovi Mesta Nitra rokovať s jediným uchádzačom o cene, komisia 
neprijala. 
Z týchto dôvodov predkladám návrh na uznesenie, na základe ktorého MZ v Nitre ukladá 
prednostovi MsÚ v Nitre zaobstarať aktualizovaný znalecký posudok na súbor budov na ulici 
Mariánska 7, 9 a 11 v Nitre ako podklad pre vyhlásenie novej OVS na ich odpredaj. Pevne 
verím, že nový znalecký posudok bude vychádzať zo súčasného, skutočného stavu týchto 
objektov a na jeho základe budeme môcť postaviť nové, reálnejšie podmienky OVS.

primátor – je to väčší problém, zrejme sme tu schvaľovali podmienky OVS, kde bola 
minimálna cena zverejnená a tá platí aj pre uchádzačov, ktorí do súťaže idú. Pokiaľ ponúknu 
nižšiu cenu ako je stanovená, komisia nemôže v l. kole toto riešiť. Ja som túto súťaž 
podpisom zrušil a predpokladám, že prijmeme nové podmienky pre vypísanie VOS                          
na Misionárskej. Postupujeme ale úplne normálne, transparentne a v záujme naplnenia cieľa, 
aby sme ten príjem dosiahli, pretože to nedosiahneme, keď to dáme za polovičnú cenu ako 
každý pýta. Uvedomujem si aj náklady na prestavbu jednotlivých bytov, lebo dnes sa ani 
jedna z tých bytoviek nedá opraviť za menej ako 200 tis. € a s uchádzačom som rokoval ešte                  
pred uzavretím súťaže. Povedal mi sumu, hneď som mu oznámil, že v takejto podobe mu to 
nemôžeme predať a takisto nemôžeme pristúpiť na jeho požiadavku bez konzultácie 
s Pamiatkovým úradom, kde žiadali navýšenie poschodí. Toto som odmietol, vieme, že 
nepochodíme u pamiatkárov, ani v zmysle územného plánu nemôžeme s tým súhlasiť. Ak 
bude vypísaná nová VOS, môže sa znova prihlásiť, ale musí rešpektovať podmienky, ktoré 
schvália poslanci, a to musí rešpektovať aj komisia.

Burda – na MZ dňa 17. 12. 2015 sme v bode Diskusia prijali uznesenie, že MZ odporúča 
zástupcom mesta Nitra v Zsl. vodárenskej spoločnosti podať informáciu o pripravovaných 
schválených inv. akciách do kanalizácií v konkrétnych MČ. Predpokladám, že sa 
v predstavenstve prerokovali inv. akcie, pretože obyvatelia sa nás pýtajú, čo a kde sa bude 
robiť. Snažím sa komunikovať aj s p. Podmanickým, ktorý na môj mail nereaguje. Dúfam, že
v krátkej dobe do mesiaca by sme takúto informáciu mali písomne dostať čo je schopná a čo 
nie je schopná zainvestovať vodárenská spoločnosť a musí sa to dofinancovať z mestských 
peňazí, ak sa v priebehu roka nájdu a zaradia do príjmovej časti do rozpočtu.
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primátor – pripravujeme plán spresnených investícií a poradu predsedov VMČ, kde súčasťou 
bude aj informácia zo zasadnutia predstavenstva, ktoré zatiaľ rozhodlo o minimálnej čiastke,
ktorá sa dá tento rok investovať vodárenskej spoločnosti do rozpracovaných akcií. Včera bolo 
prijaté uznesenie, aby na marcové zasadnutie bol pripravený kompletný plán a bolo 
rozhodnutie, že vodárenská spoločnosť urobí všetko pre to, aby na zmiernenie a zväčšenie
počtu inv. akcií prijala úver 5 mil. €. To by nám dotvorilo obraz čo sa všetko dá urobiť 
v rámci tohto roku. Snažím sa odpovedať na veci, odpovedal som aj na otázku občanov 
Kyneka čo sa týkalo odpustenia stočného za bazény. To sa rieši, p. Podmanického upozorním 
na to, čo ste povedali. Nie je mi ľahostajné, aby tá komunikácia bola, pokiaľ ide o vodárenskú 
spoločnosť, aby vám dali všetky informácie.

Pán primátor následne poveril ďalším vedením rokovania svojho zástupcu p. Nemkyho.

Moravčík – chcem reagovať na schválené dotácie. Treba podporovať telesnú kultúru.
Športové kluby fungujú ako občianske združenia, viac tých občianskych združení ako 
obchodných spoločností, to znamená, a. s., s. r. o.. Navrhujem do budúcna pripraviť úplne 
iný materiál a chcel by som, aby sme urobili s PaedDr. Orságovou pracovnú skupinu 
z odborníkov, kde budú prizvaní aj zástupcovia tých klubov, ktorí fungujú ako akciové 
spoločnosti, to znamená, ktoré vytvárajú aj zisk. Myslím si, že niektoré mestá sú súčasťou 
akcioviek a podporujú mládež. Materiál by mal kopírovať realitu, to čo sa deje v športe 
a v meste, lebo niektoré kluby majú rozpočet milión eur, a to sú a. s., ktoré majú dnes 
problém, a to je mládež. Niektorí tréneri, hlavne mládežnícki, nemajú výplaty. Nemalo by 
nám byť ľahostajné, že deti tam chodia a vedenie za to nemá zaplatené. Navrhujem                     
do budúcna, aby sme tieto dotácie zmluvne ošetrili, aby sme urobili materiál čo kopíruje 
realitu a aby sme materiál dostali po odbornej stránke dobre vypracovaný. 
Predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre odporúča primátorovi mesta 
Nitra požiadať konateľov spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. predložiť Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre podrobný časový harmonogram rekonštrukčných prác futbalového 
štadióna, Jesenského 4, Nitra.    
Na rokovaní MZ dňa 10. 9. 2015 bol poslancom predložený pod názvom „Podnikateľský 
zámer“ spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.. Tento materiál obsahuje pod bodom č. 3 
„Postup realizácie zámeru“ harmonogram prác na najbližšie dva roky. Nakoľko sa z tohto 
materiálu nedozvedáme konkrétne termíny pokračovania rekonštrukcie futbalového štadióna, 
predkladám tento návrh na uznesenie.  

Tekeliová – moja otázka na p. prednostu, kedy nám bude opätovne predložená koncepcia 
parkovania na sídliskách, pretože sa o to zaujíma veľa ľudí?

Hecht – 1/ ohľadom verejného osvetlenia – najskôr som sa potešil iniciatíve výmeny svietidiel 
za nové led svetlá, lebo sú úspornejšie, takže nám to ušetrí fin. prostriedky. Mali sme dostať 
dotáciu cca 750 tis. €, nakoniec sme dostali 570 tis. €, čiže budeme musieť cca 200 tisíc
doplatiť z vlastných peňazí. Niektorí občania sa sťažujú, že niektoré ulice sú osvetlené horšie 
ako boli predtým, konkrétne Levická a Golianova. Bolo to konzultované s odborníkmi alebo 
bola urobená nejaká štúdia, pokým sa uskutočnila výmena svietidiel za led svietidlá?
Na Levickej treba zvážiť osvetlenie aj na druhej strane ulice, lebo je to napojenie na Rl.                
Na Golianovej by mali byť stĺpy hustejšie. 
2/ Má Mesto Nitra v dopravnom podniku Arriva nejaké akcie? Je to akciová spoločnosť.

Dovičovič – 1/ chcem sa spýtať konateľov Nitrianskej investičnej spoločnosti, koľko má 
aktuálne spoločnosť zamestnancov a na akých pozíciách? Kto vystavoval a spracovával 
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faktúry od zmeny konateľov? Bol som informovaný, že Nitrianska investičná má len 
konateľov a do 31. 12. účtovníčku na polovičný úväzok. 
2/ V akom stave sú súťaže, ktoré na základe dvoch mandátnych zmlúv z júna 2015, uzatvorila 
Nitrianska investičná s centrálnou obstarávacou agentúrou na vysúťaženie rámcových zmlúv 
a v akom stave je táto súťaž?
3/ Môže mesto Nitra zadávať spracovanie projektov na objekty, ktoré nie sú v jeho 
vlastníctve, čiže vynakladať fin. prostriedky?
4/ Schvaľovali sme mat. 497/2016 „Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry              
na rok 2016 pre cieľovú oblasť telesná kultúra Fond prenájmu tréningových objektov 
a úhrady nákladov, fond vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond športových 
podujatí nad 2000,- €“. Pýtal som sa na položku pod č. 41 v časti Fond prenájmu 
tréningových objektov a úhradu nákladov na energie a dostal som odpoveď, že podmienka,
ktorú jednoznačne ustanovuje VZN 2001 bola splnená. Na odd. školstva, mládeže a športu 
som si overil, že žiadosť na prenájom nebola podaná zo strany klubov, bola podaná žiadosť  
na energie, čiže celý poslanecký zbor bol v tejto veci zavedený. Z toho dôvodu predkladám 
návrh: MZ konštatuje, že v mat. č. 497/2016 bola neoprávnene uvedená pol. 41 v časti Fond 
prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov na energie, nakoľko nebola splnená 
obligatórna podmienka na pridelenie dotácie (VZN č. 1/2001, § 5, ods. 2), t. j. že dotácie sa 
prideľujú len na základe predložených projektov.

Török – vrátim sa k problematike výmeny led svietidiel. Mňa zaujíma plánovaná dotácia               
na 750 tis. €, dotácia schválená ministerstvom hospodárstva bola znížená na sumu cca                 
571 tis. €. Z toho časť zostane nevyčerpaná, lebo svietidlá neboli vymenené do konca 
decembra. Má Mesto odpoveď z ministerstva, prečo bola táto dotácia znížená a či mesto 
plánuje vyvodiť nejakú zodpovednosť?

Kretter – Nitrianske noviny informovali o osvetlení a problémoch, ale zaujíma nás, čo bolo 
príčinou toho, že sme to nestihli? 
Pán prednosta niekoľkokrát zverejňoval, že budeme potrebovať cca 200 tis. €, aby sme to 
dokončili. Vlani bol preplatok z ELcompu 53 tis. €. Navrhujem celý preplatok za rok 2015, 
aby ste využili a aby ste zbytočne nezaťažovali rozpočet o cca 50 tisíc. 

Hlasovanie č. 44 (o návrhu p. Dovičoviča: MZ konštatuje, že v mat. č. 497/2016 bola 
neoprávnene uvedená pol. 41 v časti Fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov 
na energie, nakoľko nebola splnená obligatórna podmienka na pridelenie dotácie (VZN č. 
1/2001, § 5, ods. 2), t. j. že dotácie sa prideľujú len na základe predložených projektov)
prezentácia - 27
za - 11
proti - 0
zdržali sa - 15
Návrh nebol schválený. 

Hlasovanie č. 45 (o návrhu p. Moravčíka: Mestské zastupiteľstvo v Nitre odporúča 
primátorovi mesta Nitra požiadať konateľov spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. 
predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Nitre podrobný časový harmonogram rekonštrukčných 
prác futbalového štadióna, Jesenského 4, Nitra   T: 28.2.2016) – uzn. č. 27/2016-MZ
prezentácia – 26
za – 25
proti - 0
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zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

Hlasovanie č. 46 (o návrhu p. Grešša: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
u k l a d á
prednostovi Mestského úradu v Nitre 
1. zaobstarať aktualizáciu znaleckého posudku na budovy vo vlastníctve Mesta Nitra                
na ulici Misionárska 7, 9, a 11 v Nitre               T: 28.2.2016
2. do troch mesiacov od doručenia znaleckého posudku pripraviť podklady pre vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj vyššie uvedených budov na základe aktualizovaného 
znaleckého posudku) – uzn. č. 28/2016-MZ

prezentácia - 24
za – 17
proti - 0
zdržali sa - 7
Návrh bol schválený.

prednosta - na otázku p. Tekeliovej – pokiaľ sa týka koncepcia parkovania v obytných
súboroch, materiál bol na MZ vrátený na dopracovanie v zmysle pripomienok. z rokovania 
tohto bodu. Nakoľko tam neboli dané vecné pripomienky, ale len diskusné príspevky,
požiadal som mailom predsedov VMČ, aby predložili písomné stanovisko, ktoré body boli 
sporné, ktoré treba novelizovať. Zatiaľ som dostal odpoveď od p. Burdu, na ostatné čakám. 
Ak bude materiál upravený o pripomienky z rokovania, bude predložený na ďalšie rokovanie 
MZ.
Na p. Hechta – v Arrive nemá Mesto žiadne akcie, je to samostatná súkromná spoločnosť. 
Pokiaľ sa týka otázky rekonštrukcie verejného osvetlenia, na začiatku ako podmienka                       
pre zapojenie a o uchádzanie sa dotácie bolo potrebné vyhotoviť svetelno-technickú štúdiu, 
ktorá mala zadefinovať, či sa kvalifikujeme na čerpanie takejto dotácie.
Pokiaľ ide o názory ľudí, z Levickej evidujem určité názory na nespokojnosť so svetlosťou 
vymenených svietidiel VO. Tento projekt nie je ukončený, nastavenie svietivosti led svietidiel 
bude až na základe konečného merania a svetlo-technickej štúdie, ktorá sa bude robiť až                 
na závere rekonštrukcie, čiže svetelnosť bude nastavená podľa projektu, ktorý stanovilo
ministerstvo ako riadiaci orgán. My sme museli splniť všetky tech. parametre, oni stanovili,
aké svietidlá môžme parametrovo montovať. Nebolo to naše rozhodnutie a samotná svietivosť 
bude daná konečným meraním a nastavením svietidiel. K svetelno-technickom posúdení sa 
vyjadroval aj správca ELcomp. Všetko sa dialo po odbornom posúdení tejto spoločnosti.
K p. Dovičovičovi – dnes má Nitrianska investičná nula zamestnancov, pretože má iba
konateľov a prokuristu, ktorí vykonávajú prácu formou zmluvy o výkone funkcie. Účtovníčka 
naďalej funguje, lebo nebola vybratá interná účtovníčka. 
Pokiaľ ide o VO na konzorcium na cesty a kanalizácie, boli ukončené, sú podpísané rámcové
zmluvy, 2. konzorcium bolo prvé otváranie obálok na budovy a druhé otváranie cenových
ponúk má byť zajtra, to znamená, že pokiaľ dôjde k otvoreniu a vyhodnoteniu ponúk  
a nedôjde k námietkam cez úrad pre VO, bude aj táto súťaž vyhodnotená.
Pokiaľ ide o spracovanie projektov na cudzie objekty, predpokladám, že VO prebehlo ešte 
predtým, ak ide o konkrétny prípad, dá sa preveriť a poslať informácia. 
Čo sa týka ukladania, neukladania úloh konateľom na úrovni MZ, neviem že by sme 
neodpovedali. MZ môže ukladať aj právnickým osobám zriadeným mestom v 100 % účasti
určité povinnosti. Prax je taká, že MZ so samotnou obch. spoločnosťou nič nemá, môže 
odporučiť primátorovi, ktorý v pôsobnosti VZ už takúto povinnosť môže. 
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Pokiaľ sa týka dotácie pre šport, treba vnímať pol. 130 tis. € pre Nitriansku investičnú ako 
alokáciu. Tam nebolo presne povedané, aká suma bude pokynutá pre dotáciu futb. klub FC 
Nitra, Čermánsky futbalový klub alebo TJ. To znamená, že tento materiál ešte určite príde             
do MZ, ale nakoľko boli 27. 12. odovzdané zmluvy, objektom neboli revízne správy, ani 
vedené revízne správy, je potrebné toto doladiť, aby mohla byť uzatvorená nová zmluva, 
možno niektoré veci boli opomenuté, aj do odovzdania týchto objektov, ktoré ukladá zákon, 
napríklad revízie elektroinštalácie, plynofikácie ap., ktoré neboli predmetom odovzdávacieho 
protokolu.
K p. Törökovi – na verejné osvetlenie bola žiadaná dotácia 750 tis. € s 5 %-ným
splufinancovaním mesta. Riadiaci orgán po preskúmaní odsúhlasil dotáciu vo výške 570 tisíc, 
z toho boli krátené neoprávnené náklady, ktoré považoval riadiaci orgán za náklady, ktoré 
nesúvisia s dosiahnutím svetlotechnickej kvality. Išlo napr. o náklady na náter stĺpov 
verejného osvetlenia, aj na základe toho, že sa rekonštrukčné práce vykonávajú v zimnom
období bola podaná podpísaná žiadosť primátora o zmenu projektu, aby boli vylúčené tie 
práce, ktoré sa nedajú z dôvodov klimatických podmienok robiť, nátery sú na úrovni l50 tisíc. 
Do 31. 12. sme vyfinancovali projekt na úrovni 460 tis. €, čiže sme z 570 tis. dotácie 
zachránili 460 tis. na nákup svietidiel a čiastočnú výmenu. Ostatné náklady budeme musieť 
hradiť z vlastných zdrojov. Hovoríme na úrovni 200 - 250 tisíc, pokiaľ dosiahneme 
odsúhlasenú zmenu projektu, bude to na úrovni 100 - 130 tis. € na dofinacovanie, pretože 
nátery stĺpov verejného osvetlenia mesto robiť nebude. Projekt bol pripravovaný aj                           
v spolupráci so správcom VO, aj ich poznatkov, to znamená, zodpovednosť, že riadiaci orgán 
krátil nenávratný príspevok ťažko klásť niekomu za vinu, pretože je to autonómne 
rozhodnutie riadiaceho orgánu, ktorý môže krátiť takúto dotáciu. Snažili sme sa do 31. 12.
vyčerpať čo najviac dotácie, aby sme zachránili to spolufinancovanie projektu.
Na p. Krettera – týkalo sa verejného osvetlenia. Časový plán výmeny je do februára 2016 
s tým, že posledné merania a všetky aktivity projektu musia byť ukončené do 24. 3. 2016 a 
k tomu musíme splniť všetky termíny výmeny, nastavenia, svetlo-technické štúdie,  a pod..

Tekeliová – neviem do akej miery je šťastné riešenie, aby poslanci VMČ a občania MČ 
určovali také odborné veci ako pripomienka k parkovaniu. Nechceme aby bola vznesená na 
nás taká zodpovednosť. Možno by sa malo urobiť mimoriadne pracovné stretnutie, kde by 
sme to prebrali. Každý má nejaké myšlienky o parkovaní, vypočuli by sme občanov a riešili 
by sme to spoločne. Na mimoriadne VMČ by boli prizvaní odborníci a spolu by sme sa snažili 
a predložiť na MZ novú koncepciu do MZ. 

prednosta – pri diskusii k tomuto materiálu boli dané pripomienky občanov. Preto som dal 
návrh, aby predložili pripomienky a či budú možné a reálne dáme posúdiť odborníkom.
Jediná pripomienka z diskusie vzišla, aby l. karta pre vozidlo bola symbolická, aby nebol
zaťažený občan prvým poplatkom. To je uplatnené, ale pokiaľ občania nemajú dať reálne 
pripomienky, je to postavené len na moje rozhodnutie, ktoré by som len ja ako osoba tam 
zapracoval a predložil ako opätovný materiál.

Dovičovič – p. prednosta hovorí, že budú dodatky k zmluvám na objektoch, ktoré sme dali      
do Nitrianskej investičnej. Pán primátor povedal, že zmluvy sú zrušené a že do konca februára
budú uzatvorené nové. Nemyslím si, že na jednom MZ by mali zaznieť informácie, ktoré 
jedna vylučuje druhú. Pýtal som sa na zamestnancov, dostal som odpoveď, že v Nitrianskej 
investičnej je účtovníčka na pol úväzok. Nerozprávajme o účtovníčke, keď je to muž, ktorý je 
pracovníkom MsÚ.
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Rácová – v akom stave sú rokovania s Arrivou? Mali sme pripomienky, návrhy, uznesenia.
Prebiehajú nejaké rokovania? Ak áno, kto sa ich zúčastňuje a mohla by som dostať pozvánku 
a chodiť na tieto rokovania? Pretože sa neviem dopátrať k niektorým informáciám. Nebolo by 
na prospech veci, aby sme na odb. stretnutia prizývali tých poslancov, ktorí sa zaoberajú 
o danú problematiku? Aké najbližšie rokovanie bude s Arrivou, ktoré by malo byť predmetom 
vzájomných vzťahov a vysporiadania nedoplatku, ktorý stále nechcú uznať a tých 
pripomienok, ktoré sme mali na MZ, kde sme sa dožadovali, prečo pri rovnakých vstupoch 
rástli náklady. 

prednosta – rokovania so zástupcami Arrivy sa na základe prijatého uznesenia konajú.                  
Pred týždňom bolo rokovanie na úrovni zmien grafikonu, ktoré by sa mali dostať do MZ 
v rámci schválenej zmluvy cestového poriadku, kde Arriva už l,5 roka avizuje snahy 
modernizovať grafikon. Bolo to posunuté z dôvodu zachovania lukratívnosti pre občanov, aby 
bola doprava zachovaná v štandarde, ktorý bol schválený asi pred 3 rokmi. Súčasne 
prebiehajú aj rokovania o prijatí racionalizačných opatrení na úrovni krátenia 500 tis. €, ktorá 
bola daná aj uznesením MZ a tento materiál bude obohatený aj o potrebu rozhodnúť sa o tom, 
akým spôsobom bude doprava na ďalšie obdobie zabezpečená, lebo licencia trvá len                        
do roku 2017. Rokovania sa zúčastňujú aj zást. VÚC, pretože súťažia dopravcu                             
na mimomestskú dopravu a niekedy súťaž trvá aj dva roky a MZ bude musieť rozhodnúť, ako 
bude mesto postupovať, či už s dopravcom Arriva alebo bez. Je zatiaľ dohoda                                    
so spoločnosťou, že budú pripravení na rokovanie v marci. 

29. Návrh na uznesenie

Moravčík – konštatujem, že ku každému prerokovanému bodu bolo prijaté uznesenie. 

30. Záver

Na záver zástupca primátora p. Nemky skonštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný a 
vyhlásil 14. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené.

Nitra, 4. 2. 2016 
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Anna Molnárová, v. r.   
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