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Z á p i s n i c a 

z 18. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 

 

Dátum a miesto konania:   Nitra, 23. 6. 2016 

Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  pp. Ľuboš Török (ZSC), Martin Nemky 

 

 

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. 32/98-MZ zo dňa             

29. 1. 1998        mat. č. 20 

 

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa          

10. 5. 2001 v bode d)       mat. č. 1242 

 

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

14. 03. 2013        mat. č. 1023/2013 

 

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 180/2015-MZ zo dňa  

      11. 06. 2015 

 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 140/2016-MZ zo dňa            

28. 04. 2016 v bode B)      mat. č. 588/2016 

 

4. Správa o výsledku finančnej kontroly rozpočtovej kapitoly Mestská polícia 

  mat. č. 616/2016 

 

5. Správa o výsledku finančnej kontroly použitia uhradeného nájomného z bytových 

domov financovaných s podporou štátu so zameraním na kontrolu splácania 

návratných zdrojov financovania     mat. č. 637/2016 

6. Správa o výsledku finančnej kontroly v Základnej škole kniežaťa Pribinu, ul. Andreja 

Šulgana 1, Nitra        mat. č. 654/2016 

 

7. Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov získaných z dobropisov 

– ELCOMP s. r. o. v rozpočte mesta     mat. č. 669/2016 

 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016   mat. č. 639/2016 

 

9. Správa o vývoji trhových cien elektriny v rokoch 2011 - 2015 na Slovensku 

a vyhodnotenie nákupu energií pre objekty Mesta Nitry            mat. č. 678/2016 
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10. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016 mat. č. 677/2016

   

11. Návrh na prijatie úveru      mat. č. 676/2016 

 

12. Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017    mat. č. 663/2016 

 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území 

mesta Nitry        mat. č. 667/2016 

 

14. Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch 

Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová    mat. č. 666/2016             

 

15. Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 

o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov  

         mat. č. 674/2016 
 

16. Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 

o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov  mat. č. 646/2016 

 

17. Návrh Dodatku č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra 

v znení dodatkov č. 1 až 5      mat. č. 664/2016 

 

18. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 

o sociálnych službách       mat. č. 640/2016-1 

 

19. Informatívna správa – Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra                        

pre všetkých“ - Informácie (nielen) pre handikepovaných turistov   

         mat. č. 530/2016-1 

 

20. Návrh na zmenu uznesenia č. 54/2013-MZ zo dňa 14. 03. 2013 a zmenu uznesenia                    

č. 180/2015-MZ zo dňa 11. 06. 2015                mat. č. 650/2016-1 

 

21. Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku príspevkovej organizácie Správa 

zariadení sociálnych služieb, schváleného uznesením MZ v Nitre č. 453/2015-MZ            

zo dňa 17. 12. 2015       mat. č. 665/2016 

 

22. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre            

na II. polrok 2016       mat. č. 601/2016 

 

 

23. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                

na II. polrok 2016       mat. č. 602/2016 

 

24. Návrh na zmenu Štatútu Redakčnej rady Mesta Nitry   mat. č. 618/2016 

 

25. Návrh na voľbu člena Redakčnej rady Mesta Nitry   mat. č. 619/2016 

 

26. Informatívna správa o dofinancovaní základných škôl so žiakmi z marginalizovaných 

skupín                    mat. č. 679/2016 
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27. Informatívna správa – Akčný plán k PHSR mesta Nitry na roky 2015 - 2023 

mat. č. 662/2016 

 

28. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc. za záslužnú 

činnosť a prínos v oblasti kultúry, histórie, medailérstva, numizmatiky a zachovania 

kultúrneho a duchovného dedičstva     mat. č. 624/2016 

 

29. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry prof. RNDr. Ondrejovi Šedivému, CSc.,                   

za celoživotný prínos v skvalitňovaní vzdelávania v oblasti matematiky, za šírenie 

dobrého mena Nitry doma i v zahraničí    mat. č. 625/2016 

 

30. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Antonínovi Stavjaňovi za rozvoj športu v meste 

Nitra a za výrazný podiel na získaní prvenstva HK Nitra v celoslovenskej súťaži 

mat. č. 642/2016 

 

31. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry HK Nitra, s. r. o. za vynikajúce športové výkony, 

významné výsledky a propagáciu mesta Nitry   mat. č. 641/2016 

 

32. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Volejbalovému klubu EKONÓM Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre za vynikajúce športové výkony, významné 

výsledky a propagáciu mesta Nitry     mat. č. 643/2016 

 

33. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej umeleckej školy Jozefa 

Rosinského, Vajanského 1, Nitra      mat. č. 559/2016-1 

 

34. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej umeleckej školy Jozefa 

Rosinského, Vajanského 1, Nitra                mat. č. 651/2016 

 

35. Návrh na prenájom nebytových priestorov Súkromnej strednej umeleckej škole 

v budove Základnej školy Škultétyho 1, 949 11 Nitra     mat. č. 680/2016 

 

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra („KÁBLOVÁ 

PRÍPOJKA K POZEMKU“ – vecné bremeno, Ing. Jozef Bisták)  mat. č. 673/2016

      

37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ZVS, a. s.  – 

kanalizácia, parc. reg. C KN č. 266/3, parc. reg. E KN č. 272/2, 272/1 a 78, k. ú. 

Kynek – vecné bremeno)      mat. č. 608/2016 

 

38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 

parc. č. 230/3, k. ú. Chrenová)     mat. č. 621/2016 

 

39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti 

z pozemku parc. „C“ KN č. 1390/8, kat. úz. Chrenová, Wilsonovo nábrežie) 

         mat. č. 683/2016 
 

40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Ivana 

Mesjarová a manž. – vecné bremeno)    mat. č. 672/2016 
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41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 

Chrenová (Helvyk Elevators, s. r. o., odpredaj pozemkov pod stavbou s. č. 1114) 

         mat. č. 579/2016-1 
 

42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Dražovce 

(ZsDis, a. s., odpredaj časti pozemku pre výstavbu trafostanice v rámci stavby 

„Vybudovanie strategického parku“ a zriadenie vecného bremena – právo prístupu)

         mat. č. 648/2016 
 

43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Dražovce 

(MH Invest, s r. o., prenájom pozemkov a zriadenie vecného bremena pre stavbu 

„Vybudovanie strategického parku“ – preložky kanalizácie, vodovodu a OK) 

         mat. č. 649/2016 
 

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky v k. ú. 

Veľké Janíkovce)       mat. č. 622/2016 

 

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Kasanová – 

odkúpenie nehnuteľnosti – k. ú. V. Janíkovce)   mat. č. 644/2016 

 

46. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (Ing. Peter 

Medek, Pod Zlatým brehom 8, 949 01 Nitra – pozemok „E“ KN parc. č. 1071/6,  k. ú. 

Veľké Janíkovce)       mat. č. 655/2016 

 

47. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra 

(Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19, 974 01 

Banská Bystrica – pozemok „E“ KN parc. č. 1080/3 a pozemok „C“ KN parc. č. 

1727/8, k. ú. Veľké Janíkovce)     mat. č. 656/2016 

 

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

pozemku parc. „C“ KN č. 361/7, kat. úz. Veľké Janíkovce, ul. Hlavná – ul. A. Ďateľa) 

mat. č. 634/2016 

 

49. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Belaj – odpredaj 

pozemku, k. ú. Horné Krškany)     mat. č. 614/2016 

 

50. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Butaš, Mošať - 

odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 615/2016 

 

51. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch pod stavbou vo vlastníctve 

manželov Sládekových)      mat. č. 652/2016 

 

52. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 425/73 o výmere 20 m
2
, kat. úz. Mlynárce)  mat. č. 627/2016 

 

53. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (SPP – distribúcia, 

a. s. v zastúpení spoločnosťou TECHNOSPOL Slovakia s. r. o. Nitra, pozemok 

registra „C“ KN parc. č. 7811/11, kat. úz. Nitra, vecné bremeno) mat. č. 630/2016 
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54. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitra do správy ZŠ Tulipánová, 

Tulipánová 1, Nitra       mat. č. 628/2016 

 

55. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely 

C KN  č. 926/5, 931/5, v kat. území Dolné Krškany – Marián Šranko) 

mat. č. 647/2016 
 

56. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parciel    

E KN č. 868, 873, 880 spolu s domom s. č. 157 v kat. území Brezová pod Bradlom – 

Petra Škvorcová       mat. č. 623/2016 

 

57. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ 

KN parc. č. 7487/1, k. ú. Nitra)     mat. č. 658/2016 

 

58. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ľubomír Pastier 

a manželka Petra Pastierová)      mat. č. 629/2016-1 

 

59. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 310/2015-MZ zo dňa 

10. 09. 2015 v zmysle uznesenia č. 331/2014-MZ zo dňa 20. 11. 2014 a č. 223/2015-

MZ zo dňa 11. 06. 2015 (odpredaj pozemku parc. „C“- KN č. 1282/2 priľahlého 

k bytovému domu súpisné číslo 1167, 1168, kat. úz. Nitra, ul. Ďurková o. č. 13, 15)

         mat. č. 657/2016 

 

60. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2016-MZ zo dňa 

16. 05. 2016 (návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu               

do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj obytných domov na Misionárskej ul. č. 7, 9 

a 11 v Nitre“)        mat. č. 675/2016 

 

61. Návrh na zmenu uznesenia č. 140/2016-MZ zo dňa 28. 04. 2016 (Návrh na zámer 

odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra (prebytočné nehnuteľnosti)           

– bod B        mat. č. 660/2016 

 

62. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely 

C KN č. 1490 spolu so stavbou v kat. území Dolné Krškany – OFFENSIVE 

SPORTSWEAR, s. r. o.)      mat. č. 661/2016 

 

63. Návrh na zmenu uznesenia č. 368/2015-MZ zo dňa 22. 10. 2015 (Návrh na nakladanie 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku z parcely C 

KN č. 4764/1 a E KN č. 3151, v kat. území Zobor – Mgr. Karin Kazíková, bytom 

Dražovská 3A, 949 01 Nitra)      mat. č. 645/2016 

 

64. 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. 670/2016 

 

65. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 137/2016-MZ zo dňa           

28. 04. 2016        mat. č. 671/2016 
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66. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

odpredaj pozemkov na Novozámockej ul.)    mat. č. 478/2016-1 

 

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

D. Krškany, odpredaj pozemkov pod trafostanicou pri BD Dvorčanská ul.)  

mat. č. 682/2016 

 

68. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 

parciel  C KN č. 4064/1, č. 4066/1 v kat. území Nitra – Mgr. Martina Krištofová)

         mat. č. 659/2016 
 

69. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu                  

a pozemku                    mat. č. 638/2016 

 

70. Návrh na odpredaj bytu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku na ul. Stavbárska 14, 16, 18    mat. č. 681/2016 

 

71. Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta Nitry)  

                      mat. č. 567/2016 

72. Interpelácie  

 

73. Diskusia 

 

74. Návrh na uznesenie 

 

75. Záver 

 

 

Pred oficiálnym začiatkom rokovania p. primátor privítal zástupcov futbalového klubu Nitra 

U19, Majstrov Slovenska v kategórii staršieho dorastu. Získaním tohto titulu mali právo hrať 

s víťazom Českej republiky Sparta Praha o československý pohár. Stretnutie sa uskutočnilo    

7. 6. 2016 a v tejto súťaži nitrianski chlapci vyhrali 4:1, získali československý pohár a  

získali tak právo hrať v mládežníckej lige majstrov v septembri.  

Pán primátor vyjadril presvedčenie, že tento kolektív zviditeľnil mesto Nitra nielen                          

na Slovensku a že sa nám dobudúcna podarí dostať do najvyššej súťaže. Potvrdil, že v Nitre 

sa robí veľmi kvalitne s mládežou. VZ FC Nitra 28. 6. 2016 sa vynasnaží urobiť zásadné 

opatrenia k tomu, aby sa zabezpečila prestavba štadióna a skvalitnila aj športová činnosť 

najvyššie postaveného seniorského tímu a tak by Nitru dostali do najvyššej súťaže.  

Následne pán primátor predstavil trénera družstva p. Michala Kuruca, realizačný tím 

a jednotlivých hráčov. Potom vyzval p. Moravčíka a člena predstavenstva p. Štefeka,  aby 

hráčom odovzdali upomienkový darček ako pamiatku na tento veľký úspech. Tréner družstva 

p. Michal Kuruc poďakoval v mene klubu za podporu mesta či už pri príprave a organizácii 

domácich turnajov alebo výjazdami do zahraničia. Vďaka tejto podpore mohli byť hráči dobre 

pripravení na túto sezónu. 

 

1. Otvorenie 

 

 Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 

privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny 

prítomných 28 poslancov, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
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2. Voľba pracovných komisií 

 

predseda návrhovej komisie:   p.  Jozef Hasilla 

členovia  návrhovej komisie:   pp. Ivan Gavalovič, Miroslav Tvrdoň, Petra Ajdariová, Janka  

Buršáková 

 

Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie) 

prezentácia - 27 

za – 27 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

primátor – predkladám návrh na voľbu poslanca povereného viesť zasadnutie MZ v prípadoch 

uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na túto funkciu 

navrhujem poslanca mestského zastupiteľstva  p. Milana Burdu.  

 

Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 18. zasadnutie MZ v prípadoch 

uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol p. Milan Burda) 

prezentácia – 27 

za – 27 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

primátor - dodatočne ste obdržali: 

- k mat. č. 676/2016 „Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie 

úveru na financovanie investičných akcií v roku 2016“ 

a 

- mat. č. 684/2016 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre                       

č. 55/2016-MZ zo dňa 10.3.2016 (Návrh na prijatie úveru na financovanie  investičných 

akcií v roku 2016), 

ktorý navrhujem zaradiť za pôvodný bod 9, ako 10 nový bod. 

Materiál nebol prerokovaný v mestskej rade, preto na jeho zaradenie je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov v súlade s rokovacím poriadkom mestského 

zastupiteľstva.      

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 nasledovnými poradovými číslami: 

- por. č. 60 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2016-MZ 

zo dňa 16. 05. 2016 (Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu      

do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj obytných domov na Misionárskej ul. č. 7, 9 a 11 

v Nitre“), mat. č. 675/2016, 

- por. č. 70 „Návrh na odpredaj bytu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku na ul. Stavbárska 14, 16, 18“, mat. č. 681/2016 

 

a zámery pod poradovými číslami 66 – 68:  
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- Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

odpredaj pozemkov na Novozámockej ul.), mat. č. 478/2016-1, 

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

D. Krškany, odpredaj pozemkov pod trafostanicou pri BD Dvorčanská ul.), mat. č. 

682/2016, 

- Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 

parciel  C KN č. 4064/1, č. 4066/1 v kat. území Nitra – Mgr. Martina Krištofová), mat. č. 

659/2016.   

 

Ďalej navrhujem: presunúť: 

- mat. č. 677/2016 „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 

2016“, ktorý je v programe uvedený pod por. č. 10, za pôvodný bod 11 (ako nový bod 

12),  

- mat. č. 660/2016-MZ za bod 32, jedná sa o parkovisko na Štúrovej ulici..  

 

Némová – mestská rada odporučila dopracovať Dodatok k VZN č. 21/2009, čiže stiahla  

materiál z rokovania. Išlo hlavne o sadzby využívania kultúrnych zariadení a prehľad ich 

nákladov a výnosov. A keďže tento materiál nebude tým pádom predložený ani na MZ, 

odporúčame stiahnuť aj Dodatok č. 9 k VZN č. 21/2009, aj Dodatok č. 6 k Zásadám 

hospodárenia, bude opätovne predložený na mestskú radu a následne do MZ.  

 

primátor – navrhujem vypustiť z programu dnešného rokovania: 

- mat. č. 646/2016 „Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry 

č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov“, nakoľko 

mestská rada vrátila tento materiál na dopracovanie v zmysle pripomienok MR 

a opätovne sa s ním bude zaoberať na najbližšom zasadnutí mestskej rady. Materiál je 

uvedený v programe pod por. č. 16. 

- mat. č. 664/2016 „Návrh Dodatku č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Nitra v znení dodatkov č. 1 až 5“, uvedený v programe pod por. č. 

17, vzhľadom k tomu, že tieto dva materiály spolu súvisia. 

 

Hlasovanie č. 3 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 684/2016 „Návrh na zmenu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2016-MZ zo dňa 10.3.2016 (Návrh na prijatie úveru   

na financovanie  investičných akcií v roku 2016)“) 

prezentácia – 27 

za – 26 

proti - 0 

zdržal sa - 1 

Návrh bol schválený.   

 

Hlasovanie č. 4 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 675/2016 „Návrh na zmenu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2016-MZ zo dňa 16. 05. 2016 (návrh súťažných 

podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj 

obytných domov na Misionárskej ul. č. 7, 9 a 11 v Nitre“)“) 

prezentácia – 25 

za - 25 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 5 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 681/2016 „Návrh na odpredaj bytu, 

spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku na ul. Stavbárska 14, 16, 18“) 

prezentácia – 27 

za - 24 

proti - 0 

zdržal sa - 1 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 6 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 478/2016-1 „Návrh na zámer 

nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, odpredaj pozemkov             

na Novozámockej ul.)“) 

prezentácia – 27 

za – 27 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 7 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 682/2016 „Návrh na zámer nakladania 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. D. Krškany, odpredaj pozemkov                       

pod trafostanicou pri BD Dvorčanská ul.)“) 

prezentácia – 24 

za – 24 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 8 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 659/2016 „Návrh na zámer nakladania 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj parciel  C KN č. 4064/1, č. 4066/1 

v kat. území Nitra – Mgr. Martina Krištofová)“) 

prezentácia - 27 

za - 26 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 9 (o návrhu presunúť mat. č. 677/2016 „Návrh na rozpočtové opatrenia 

v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016“ za pôvodný bod 11) 

prezentácia – 26 

za - 25 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 10 (o návrhu presunúť mat. č. 660/2016 „Návrh na zmenu uznesenia č. 

140/2016-MZ zo dňa 28. 04. 2016 (Návrh na zámer odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve 

Mesta Nitra (prebytočné nehnuteľnosti) – bod B za pôvodný bod 32) 

prezentácia – 26 

za - 25 

proti - 0 
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zdržal sa - 1 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 11 (o návrhu vypustiť z programu mat. č. 646/2016 „Návrh Dodatku č. 9 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta 

v znení neskorších dodatkov“) 

prezentácia -23 

za - 23 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 12 (o návrhu vypustiť z programu mat. č. 664/2016 „Návrh Dodatku č. 6 

k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení dodatkov č. 1 až 5“) 

prezentácia – 24 

za – 24 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 13 (o návrhu programu ako celku) 

prezentácia – 27 

za – 25 

proti - 0 

zdržal sa- 0 

Návrh bol schválený. 

 

primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov p. Annu 

Šmehilovú a p. Štefana Klačka.  

Overovateľmi zápisnice zo 16. zasadnutia (riadneho) mestského zastupiteľstva zo dňa          

28. 04. 2016 boli p. Miroslav Gut a p. Miroslav Mikulášik. Žiadam overovateľov, aby uviedli 

stanovisko k zápisnici.                                                            

 

Gut – zápisnicu zo 16. zasadnutia MZ som si prečítal a na znak súhlasu, že je napísaná                  

v súlade s priebehom rokovania, som ju podpísal. 

 

Mikulášik – zápisnicu zo zasadnutia MZ som si prečítal, bola spracovaná v súlade 

s rokovaním a s uzneseniami a z toho titulu som ju podpísal. 

                                                     

primátor - keďže pripomienky nie sú, považujem týmto zápisnicu za schválenú. 

Overovateľmi zápisnice zo 17. zasadnutia (mimoriadneho) mestského zastupiteľstva zo dňa 

16. 05. 2016 boli p. Miroslav Tvrdoň a p. Peter Oremus. Žiadam overovateľov, aby uviedli 

stanovisko k zápisnici.                                                            

 

Tvrdoň – zápisnicu zo 17. mimoriadneho zastupiteľstva v Nitre som si prečítal a svojím 

podpisom potvrdil, že zodpovedá priebehu rokovania. 

 

Oremus  - zápisnicu zo 17. mimoriadneho zastupiteľstva som si prečítal a na znak súladu 

s priebehom zasadnutia aj vlastnoručne podpísal. 
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primátor – keďže pripomienky nie sú, považujem týmto zápisnicu za schválenú. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ             

zo dňa 14. 12. 1995  v bode a), b), c), d)     mat. č. 19 
 

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

 

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/98-MZ zo dňa             

29. 1. 1998        mat. č. 20 
 

Trojanovičová – uznesenie sa plní, zostáva v platnosti. 

 

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ          

zo dňa 10. 5. 2001 v bode d)      mat. č. 1242 
 

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

 

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ            

zo dňa 14. 03. 2013       mat. č. 1023/2013 
 

Trojanovičová – uznesenie sa plní, zostáva v platnosti. 

 

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 180/2015-MZ          

zo dňa 11. 06. 2015 

 

Trojanovičová – uznesenie sa plní, zostáva v platnosti. Na dnešnom zasadnutí je plnené mat. 

č. 530/2016-1 „Informatívna správa – Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra             

pre všetkých“ - Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov“. 

 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 140/2016-MZ              

zo dňa 28. 04. 2016 v bode B)     mat. č. 588/2016 
 

Trojanovičová – uznesenie sa plní, navrhuje sa nový termín kontroly 31. 10. 2016.  

 

Burda – zaujali ma v bode 3. l. informácie o tom, akú zákazku kto realizoval, konkrétne bod 

3, ukončené stavebné zákazky, uzatvorené zmluvy, objednávky, vypracovanie PD zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov pre operačný program „Kvalita životného 

prostredia“ objektov MŠ Beethovenova, závratná suma 23 880,- € od SAN-HUMA a ďalšia 

zákazka pod č. 6 PD MŠ Kasárne pod Zoborom, 57 tis. vrátane DPH, zhotoviteľ opätovne 

SAN HUMA, opätovne závratná suma. Preto by som navrhol v ďalšom bode 8. Plán 

kontrolnej činnosti, v bode l Kontrola postupu verejného obstarávateľa pri výbere dodávateľa 

u vybraných stavebných zákaziek (len nie je napísané akých, kto ich bude vyberať), aby tieto 

PD SAN-HUMy pod bodom 3 a 6 boli predmetom kontroly.   

 

Kretter – uzn. č. 102/2013 sledujeme vybudovanie otočiska v Dolných Krškanoch. Ťahá sa to 

už od r. 2013, autobusy sa otáčajú na pozemku, ktorého časť má vo vlastníctve firma 

v Nových Zámkoch, ktorej ročne platíme 6 tis. €. Chcem poďakovať MsÚ, že došlo k výmene 

pozemku s cirkvou a teraz je tu voľný priestor, na ktorom by sme mali to otočisko postaviť. 

Chcel by som požiadať, aby sa to dostalo do inv. plánu, je to mestská stavba, ktorej čím ju 

budeme odsúvať, tým budeme každý rok 6 tisíc platiť.   
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primátor – určite sa tým zaoberáme, dokonca sme rozmýšľali aj na zmene organizácie 

dopravy v tom úseku, aby sme to otočisko nemuseli budovať, čiže to je ďalšia varianta. 

Budeme problém sledovať. 

K návrhu na doplnenie SAN-HUMy sa vyjadria v bode Plán kontrolnej činnosti. 

  

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 

konštatuje, že uznesenie č. 181/95-MZ v bodoch a), b), c), d) sa plní a zostáva v platnosti) -   

- uzn. č. 155/2016 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 

v Nitre č. 32/98-MZ zo dňa 29.01.1998 

konštatuje, že uznesenie č. 32/98-MZ sa plní a zostáva v platnosti) - uzn. č. 156/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 

v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa 10.05.2001 

konštatuje, že uznesenie č. 111/2001-MZ v bode d) sa plní a zostáva v platnosti)  

- uzn. č. 157/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 

v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 

konštatuje, že uznesenie č. 102/2013-MZ sa plní a zostáva v platnosti) - uzn. č. 158/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 

v Nitre č. 180/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 

konštatuje, že uznesenie č. 180/2015-MZ sa plní a zostáva v platnosti (na zasadnutí MZ dňa 

23.06.2016, mat. 530/2016-1) - uzn. č. 159/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 

v Nitre č. 140/2016-MZ zo dňa 28.04.2016 

konštatuje, že uznesenie č. 140/2016-MZ v bode B) sa plní, NT: 31.10.2016) – uzn. č. 

160/2016-MZ  

 

prezentácia – 27 

za – 26 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

4. Správa o výsledku finančnej kontroly rozpočtovej kapitoly Mestská polícia 

  mat. č. 616/2016 

Materiál uviedla Ing. Keselyová, hlavný kontrolór. 

Mestská rada v Nitre prerokovala Správu o výsledku finančnej kontroly rozpočtovej kapitoly 

Mestská polícia a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  

a) vziať na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly rozpočtovej kapitoly Mestská 

polícia a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

b) uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia prijatých opatrení                          

na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou T: 30.9.2016    K: MR. 

                     

Hlasovanie č. 15 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 

o výsledku finančnej kontroly rozpočtovej kapitoly Mestská polícia 

a) b e r i e   n a   v e d o m i e  

Správu o výsledku finančnej kontroly rozpočtovej kapitoly Mestská polícia a opatrenia 

prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

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

nedostatkov zistených kontrolou       T: 30.09.2016    K: MR) - uzn. č. 161/2016-MZ 

 

prezentácia – 26 

za - 25 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

5. Správa o výsledku finančnej kontroly použitia uhradeného nájomného 

z bytových domov financovaných s podporou štátu so zameraním na kontrolu 

splácania návratných zdrojov financovania   mat. č. 637/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Keselyová, hlavný kontrolór. 

Mestská rada v Nitre prerokovala Správu o výsledku finančnej kontroly použitia uhradeného 

nájomného z bytových domov financovaných s podporou štátu so zameraním na kontrolu 

splácania návratných zdrojov financovania  

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  

a) vziať na vedomie Správu o výsledku  finančnej kontroly  použitia uhradeného nájomného 

z bytových domov  financovaných s podporou štátu so zameraním na kontrolu splácania 

návratných zdrojov financovania a opatrenie prijaté  na odstránenie nedostatkov zistených 

kontrolou 

b)  uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrenia prijatého na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou         T: 30. 9. 2016       K: MR                                                                                                     

Burda -  v tejto správe sa hovorí,  koľko poukázal Službyt Mestu za splátky nájomného                  

za byty postavené s podporou štátu ŠFRB a p. Keselyová povedala, že treba upraviť 

dodatkom komisionársku zmluvu, kde sa Službytu stanoví povinnosť poukázať celú sumu 

vybraného nájomného. A prečo, veď to vyplýva zo zákona! Nevidím dôvod, zákon jasne 

hovorí o rozpočtových pravidlách, kam majú ísť tieto peniaze. To sú peniaze Mesta, nie 

Službytu.  

 

primátor – pokiaľ kontrola zistila, dávame tento stav len do súladu a musíme upraviť v tomto 

bode aj Komisionársku zmluvu. 

  

Keselyová – práve Komisionárska zmluva neupravuje tento spôsob odvodu, preto sme 

odporučili zmeniť Komisionársku zmluvu a všetok príjem z vybratého nájomného musí ísť               

na účet Mesta, aby bol súčasťou schvaľovania rozpočtu, a taktiež aj všetky výdavky použitia 

z tohto príjmu vrátane fondu opráv musia prechádzať cez výdavky rozpočtu a musia byť 

schvaľované v MZ. 

  

Oremus – na záverečnej strane je konštatácia,  že celkom bolo v kontrolovanom období 142 

neobsadených bytov, v tom neobsadené byty za 3 mesiace boli 32. Javí sa mi to ako veľký 

počet. Aké sú problémy pri tom obsadzovaní a aký máme  reálny stav, keď máme neobsadené 

byty?  

 

Bielik – pri tej obsadenosti to závisí od odporučenia bytovej komisie s tým, že dlhšie čo sú 

neobsadené byty, sú to väčšinou  suterénne byty alebo zaplesnené, sú to jedine tieto dôvody. 

Tie suterénne, znižovali sme nájomné, ale je to väčšinou problém a v súčasnosti sú len tieto 

byty neobsadené. Aktuálny stav zistím.  
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primátor – bolo by dobré rok 2016 doplniť podľa požiadavky p. poslanca, koľko je 

momentálne neobsadených bytov, ale treba vidieť, že to nie je 32 neobsadených bytov, ale 

v priebehu 5 rokov na dobu do 3 mesiacov, čo sa môže stať. Je tam schvaľovací proces, 

nevyhnutné opravy, môže sa stať, že niekto nepreberie byt a ide to nanovo na schvaľovanie. 

Počítame s tým, že takéto technické problémy môžu vzniknúť.  

 

Bielik – vybratý nájom je vždy príjmom Mesta, je to len na osobitnom zriadenom účte 

v zmysle zmluvy. Tu ide len o to, aby to bolo prevedené do rozpočtu Mesta. My sa tomu 

nebránime, je treba to len technicky doriešiť. 

 

Hlasovanie č. 16 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 

o výsledku finančnej kontroly použitia uhradeného nájomného z bytových domov 

financovaných s podporou štátu so zameraním na kontrolu splácania návratných zdrojov 

financovania  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu o výsledku  finančnej kontroly použitia uhradeného nájomného z bytových domov  

financovaných s podporou štátu so zameraním na kontrolu splácania návratných zdrojov 

financovania a opatrenie prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

u k l a d á 

hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrenia prijatého na odstránenie 

nedostatkov zistených  kontrolou      T: 30.09.2016      K: MR) – uzn. č. 162/2016-MZ 

 

prezentácia – 25 

za – 25 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

6. Správa o výsledku finančnej kontroly v Základnej škole kniežaťa Pribinu,                  

ul. Andreja Šulgana 1, Nitra    mat. č. 654/2016 

 

Prítomná Mgr. Iveta Miková, riaditeľka ZŠ.   

 

Materiál uviedla Ing. Keselyová, hlavný kontrolór. 

Mestská rada v Nitre prerokovala Správu o výsledku finančnej kontroly v Základnej škole 

kniežaťa Pribinu, ul. Andreja Šulgana 1, Nitra odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  

a) vziať na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly v Základnej škole kniežaťa 

Pribinu, ul. Andreja Šulgana 1, Nitra a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených 

kontrolou 

b) uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou     T: 30.11.2016     K: MR 

                                                                                                                       

Hlasovanie č. 17 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 

o výsledku finančnej kontroly v Základnej škole kniežaťa Pribinu, ul. Andreja Šulgana 1, 

Nitra 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

Správu o výsledku finančnej kontroly v Základnej škole kniežaťa Pribinu, ul. Andreja 

Šulgana 1, Nitra a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
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u k l a d á  

hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou         T: 30.11.2016       K: MR) - uzn. č. 163/2016-MZ 

prezentácia – 27 

za - 26 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

7. Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov získaných 

z dobropisov – ELCOMP s. r. o. v rozpočte mesta  mat. č. 669/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Keselyová, hlavný kontrolór. 

 

Mikulášik – je tam popisovaný aj predmet zmluvy, kde sa spomína, že čo je za tie peniaze 

vykonávané. Je tam cestná svetelná signalizácia, verejné osvetlenie, rekonštrukcia, 

modernizácia, parkovacie automaty. Mám otázku, sú tam určité jednotkové ceny a podľa toho 

sa to robí? Či to s tým nesúvisí?  

- My sme pomerne dosť investovali na prelome rokov do nových svietidiel, či to nemá 

spojitosť aj s predmetom zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s ELcompom?  

- Je tam spomínaná úspora elektriky, zaujímalo by ma, či hl. kontrolórka nemá informáciu                      

za čo nakupuje ELcomp el. energiu ako takú? 

 

Jakubčin – zmluva so spol. ELcomp zahŕňa všetky tieto oblasti, to znamená VO, CSS, 

parkovacie automaty, aj el. energiu. Ten spôsob platby je odvíjaný od jednotkovej ceny 

jednotného svetelného bodu, čo sa týka údržby a prevádzky týchto zariadení. To znamená, že 

je to viazané na počet svetelných bodov verejného osvetlenia, počet žiaroviek na CSS, atď.. 

U el. energie bol ELcomp zmluvou zaviazaný dohodnúť s dodávateľom el. energie vždy tú 

najlacnejšiu variantu. Zmluva sa robí s elektrárňami cca na 2 roky spol. ELcomp s tým, že my                          

pri schvaľovaní rozpočtu nevieme, či sa cena od 1. 1. nezmení, takže pri schvaľovaní rozpočtu 

ideme vždy s určitou rezervou do tej sumy, ktorá sa schváli.  

 

primátor – je vymenených cca 1400 svetelných bodov, mali by mať nižšiu spotrebu. Verím, 

že tá úspora bude vyššia. Je to v rámci zmluvy. 

 

Jakubčin – tá spotreba sa odvíja ešte aj od mestom vybudovaných a doplnených verejných 

osvetlení počas roka a raz za rok sa počet svetelných bodov upravuje s tým, že sa  doplňuje 

dodatkom zmluvy s ELcompom. 

 

Hlasovanie č. 18 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 

o výsledku kontroly použitia  finančných prostriedkov získaných z dobropisov – ELCOMP,  

s. r. o. v rozpočte mesta 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

Správu o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov získaných z dobropisov – 

ELCOMP, s. r. o. v rozpočte mesta) - uzn. č. 164/2016-MZ 

 

prezentácia – 23 

za – 23 

proti - 0 
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zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016  mat. č. 639/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Keselyová, hlavný kontrolór. 

 

Hlasovanie č. 19 (Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti 

na II. polrok 2016   

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016) - uzn. č. 165/2016-MZ  

 

prezentácia – 28 

za - 28 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený.  

 

9. Správa o vývoji trhových cien elektriny v rokoch 2011 - 2015 na Slovensku 

a vyhodnotenie nákupu energií pre objekty Mesta Nitry           mat. č. 678/2016 

 

Materiál uviedol p. Nagy, pracovník Energetickej agentúry. 

 

Vančo – Mestská rada v Nitre dňa 14. 6. 2016 prerokovala Správu o vývoji trhových cien 

elektriny v rokoch 2011 - 2015 na Slovensku a vyhodnotenie nákupu energií pre objekty 

Mesta Nitry a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať na vedomie. 

 

Dovičovič - myslím si, že teraz už máme na papieri to, že cena el. energie, za ktorú ju kupuje 

Mesto Nitra, je pre Mesto evidentne nevýhodná, pretože doterajšie tvrdenie o tom, že za                 

70 € kupujeme silový MW el. energie a za to máme zdarma revízie a vyčíslenie, ktoré som 

dostal v odpovedi na moju interpeláciu, kde to sumárne reprezentuje cca 200 tisíc. Mesto 

Nitra za rok 2011 vydalo na revízie 369 €, v roku 2012 nula €, v roku 2013  24 500 €, to 

znamená v čase, kedy nemalo dodávateľa, ktorý jej takto „pseudovýhodne“ ponúka drahú 

elektrinu za službu, ktorá rozhodne nepokrýva rozdiel medzi cenou elektriny na trhu a cenou 

za ktorú ju kupuje Mesto. V SZSS takisto tie náklady na revízie za rok 2013 a 2014 

reprezentovali 3 300 €, takže fiktívne výpočty BCF o tom, že nám poskytujú službu za 200 

tis. € nemôžu nahradiť to, že kupujeme drahú elektrinu. 1 138 tis. kWh/rok preplácame ročne 

oproti cene, ktorú by sme mohli dosiahnuť na trhu o nejakých 90 tis. € ročne a tú zmluvu 

máme uzatvorenú na 3 roky. V správe je napísané, že cena 70 €/MW/h nebola ani v čase 

podania ponuky veľmi výhodná a ďalšie benefity zdarma revízie, fin. podpora športu, atrakcie 

na akcie mali túto vyššiu sumu vyvážiť. Najväčší objem úspor bude ale vytvorený v roku 

2016, ktorý ešte nie je zahrnutý v porovnaní. Predpokladaná úspora revízií v roku 2016 je 23 

tis. € oproti 90 tis. €, takže je jasné, že Mesto Nitra už 3. rok nakupuje nevýhodne el. energiu.   

V zmluve s dodávateľom BCF nie je ani slovo o fin. podpore športu a atrakciách na akcie. 

Prosím o informáciu, o koľko BCF od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2017 podporí šport v meste, 

v akom objeme a na aké mestské akcie nám poskytlo atrakcie? Naše ceny energie sú                      

pre mesto nevýhodné a zbytočne vynakladáme peniaze na nákup el. energie pre Mesto Nitra. 
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Greššo – je asi pravda, že pri 3-ročnej viazanosti sa dá baviť o lepších cenách ako pri kratšej 

viazanosti. Chcem sa spýtať, či už pripravujeme súťaž, aký je jej časový harmonogram a či 

bude nová zmluva musieť byť uzatvorená tiež  na 3 roky?  

Chcem sa spýtať na vyčíslenie benefitov, či to dáva zmysel uzatvárať zmluvu na 3 roky alebo 

ju uzatvárajme na rok? Máme jasnú sumu a súťažme každý rok o dodávateľa, lebo  vývoj je 

tak turbulentný za tie 3 roky, že nevieme predpokladať, čo sa udeje. Dnes ho máme na úrovni 

46 € ako dokázala  SZSS,  ale môže sa pohnúť aj inde.  

  

Rácová – zaujíma ma, kedy konečne budeme mať voľné ruky, kto bude poverený tým, aby 

vyrokoval nové zmluvy, a keďže je už jasné zo štatistiky, že tie benefity nevyvažujú vysokú 

cenu ani počas  dlhodobých zmlúv, či sa uvažuje o tom, že tie zmluvy nebudú na 3 roky? To 

znamená, kto bude o tom rozhodovať, aká dĺžka, s kým, kto bude za to zodpovedný a kedy 

budeme môcť začať rokovať? Zaujíma ma, kedy končia tie zmluvy, pretože ak dokážu 

vyrokovať veľmi dobré ceny riaditelia ZŠ, tak by sme tú ambíciu mali mať aj my. 

  

primátor – najlepšie by bolo, keby sme pre celé mesto objednávali celý balík, ale problém je 

ten, že tie zmluvy končia v rôznom termíne a dosť ťažko sa dosúlaďuje. Túto snahu sme 

určite mali, zmluva s BCF končí koncom tohto roka 31. 12. 2016. Čo sa týka nejakých 

atrakcií na naše podujatia, to by mal vedieť vyčísliť útvar OKČ. Čo sa týka revízií, robí sa 

vtedy, keď je potrebná a zrejme to je v tej zmluve zakotvené. Správu robila Energetická 

agentúra, nezasahovali sme do nej, máme záujem na tom, aby sme zlacnili tieto veci a jedinú 

odpoveď pre p. Rácovú vidím v tom, že by tí, ktorí robia verejné obstaranie dostali za úlohu 

pokúsiť sa zosúladiť jednotlivé zmluvy a vysúťažiť čo najväčší objem aj organizácií jednou 

súťažou. Myslím, že to má logický zmysel. Pokiaľ SZSS súťažila, má momentálne najlepšiu 

cenu, ale nemusí to platiť donekonečna. 

  

prednosta – bolo povedané, že zmluva s BCF končí koncom roka a v polovici júla sa začnú 

pripravovať podmienky VOS na ďalšie roky. Budeme hľadať odporučenie u energetikov, aký 

je predpokladaný vývoj týchto trhových cien, či sa zvolí obstarávanie na kratšie alebo dlhšie 

obdobie, to bude závisieť od odborných stanovísk. Na doplnenie by som uviedol, že niektoré 

čísla boli prečítané nesprávnym smerom. Revízie, ktoré sme vykonávali na úrovni 32 tis. boli 

len revízie MsÚ. Zmluva so spol. BCF zahrnula aj všetky objekty MŠ, vrátane CVČ, CO 

kryty, ktoré boli financované revíziami, ale z pol. školstva. Čiže tie revízie tvoria sumu                  

na úrovni 50 – 70 tis. ročne a v konfrontácii či je 200 tis. korektná suma, myslím, že tie 

revízie majú hodnotu na úrovni 150 tis. na celé obdobie zmluvného vzťahu.  

Tabuľka ale neobsahuje sumu revízií, ktoré sa robili pod odborom školstva. Možno cena 

v rámci prepadu cien nebola dohodnutá úplne najlepšie, benefit mal spočívať hlavne 

v revíziách a komplexnom zastrešení služieb odb. monitoringu samotných odborných miest 

hlavne v priestoroch MŠ. Treba povedať, že pri zrušení MsS nám bola ponúknutá suma                

74 €/MWh, čo je ešte viac ako máme zazmluvnené so spol. BCF. Prepad súm nastal v roku 

2014, napríklad aj objekty pod organizáciou SŠaRZ  práve využili situáciu, kedy sa zrušením 

tejto organizácie mohli otvoriť tieto zmluvné vzťahy a vytendrovali sa lepšie ceny, čiže ten 

vývoj bol rôzny. Táto uzatvorená zmluva nebola predĺžená a bude sa súťažiť v druhom 

polroku na nové obdobie.  

 

Greššo – aj na mestskej rade sme mali požiadavku na vyčíslenie benefitov. Pre komplexnosť 

celého materiálu by bolo vhodné, aby to bolo doplnené. 

 

primátor - pokiaľ spol. BCF robila nejaké plnenie voči klubom, pamätám si jedno plnenie FC 

Nitra, vyžiadame si podklad a prosím aj prednostu, aby vyčíslil všetky revízie, nielen tie, 
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ktoré sú uvedené v materiáli a OKČ, aby dal k dispozícii ako dodatok k materiálu, na ktorých 

akciách sa spol. BCF podieľala nejakými atrakciami. Určite záznamy o tom existujú a vieme 

to dokumentovať, doplníme toto k tejto správe. 

  

Dovičovič – v odpovedi na interpeláciu bolo napísané, že pri uzatváraní tejto ceny to bolo              

na odporúčanie Energetickej agentúry, preto prosím nikdy viac na rokovania o získavaní 

dodávateľa el. energie ju neprizývajme. K výške predpokladaných a fiktívne vyčíslených 

úspor na revíziách je vyčíslená výška revízie na synagóge 19 200 €, reálne je to cca 700 €. 

Nitrianska investičná prevodom do majetku štadióna ČFK uzatvorila novú zmluvu na odber 

el. energie, výška 40 €/l MWh silovej elektriny, takže Nitrianska investičná vie kúpiť za 40 

a Mesto Nitra vie kúpiť za 70. SŠaRZ už v roku 2012 uzatvorila na roky 2013 - 2014                      

na dodávku el. energie 59,90 bez poradcu. To sú ceny individuálne, o tých cenách sa dá 

rokovať s každým dodávateľom. Ceny sa dajú zistiť len oslovením dodávateľov, odvíja sa to 

aj od veľkosti a stability odberu, ale na všetkých miestach je dlhoročná skúsenosť s odberom 

el. energie, takže vieme nadefinovať ako v priebehu roka sú, koľko sa musí objednávať, aká  

má byť kapacita. My predpokladaný odber vieme bez problému dodržať, neprekračovať alebo 

neodoberať menej na to, aby sme museli platiť poplatky, resp. pokuty za to, že neodoberieme 

alebo odoberieme priveľa. Nie je to tak, preplácame a prosím vyčísliť koľko benefitov                 

pre Mesto bolo v podpore športu, aj na ktoré akcie sme dostávali od nich atrakcie?  

Nitrianska investičná uzatvorila novú zmluvu 40 €/MWh silovej elektriny a Mesto Nitra vie 

kúpiť za 70 €/MWh.  

 

Gut – čo sa týka možných úspor, v skutočnosti na energiách sa dá pomerne veľa ušetriť, preto 

by bolo vhodné urobiť si zodpovedne analýzu pred výberom dodávateľa a vzhľadom                     

na objemy, ktoré odoberáme, keby sme to dostávali na jeden účet, tak spĺňame kategóriu, kde 

už máme zvláštnu obsluhu, môžu nás zaradiť do vyššej kategórie, pre ktoréhokoľvek 

dodávateľa sme „top“ zákazník, kde sú už individuálne ceny a benefity, ktoré nám ponúkne 

ktorýkoľvek dodávateľ. 

  

primátor – mojou snahou to bolo, ale sa nám nepodarilo prelobovať sa cez všetky organizácie, 

aby to bol jednotný odber za celé mesto. To by bolo najlepšie obstaranie, ale nikto nemá 

záujem, aby to bolo predražené. Som presvedčený a mám aj vyjadrenie, že sme postupovali 

štandardne. Doplníme tie veci v rámci diskusie. 

 

Hlasovanie č. 20 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu o 

vývoji trhových cien elektriny v rokoch 2011 - 2015 na Slovensku a vyhodnotenie nákupu 

energií pre objekty Mesta Nitry 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu o vývoji trhových cien elektriny v rokoch 2011 - 2015 na Slovensku a vyhodnotenie 

nákupu energií pre objekty Mesta Nitry) - uzn. č. 166/2016-MZ 

prezentácia - 26  

za - 23 

proti - 0 

zdržali sa - 3 

Návrh bol schválený. 

 

10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2016-MZ zo dňa 

10.3.2016 (Návrh na prijatie úveru na financovanie  investičných akcií v roku 2016) 

mat. č. 684/2016 

Materiál uviedol JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ. 
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Rácová – opätovne by som poukázala na formuláciu návrhu na prijatie úveru na financovanie 

inv. akcií v roku 2016. Dôvodom je to, že keď sme mali predsedovia VMČ stretnutie 

s primátorom a následne sme rokovali s inv. oddelení Ing. Hozlárom, tak som sa dozvedela, 

že tieto fin. prostriedky budú môcť byť použité na rekonštrukciu chodníkov, komunikácií 

a parkovísk, na nič iné. Keď sme VMČ Klokočina zostavovali návrh priorít a inv. akcií, ktoré 

by sme chceli urobiť, v tomto našom zozname sa nachádza aj realizácia priechodov                     

pre chodcov a rekonštrukcia schodísk. Preto som na mestskej rade položila otázku, či tieto 

akcie odporujú termínu „inv. akcia“ a ako by to malo byť sformulované. Dostala som 

odpoveď, že ide o úver na financovanie inv. akcií, je v názve a polemizujem o tom, pretože                               

p. kontrolórka odpovedala, že ide o úver na kapitálové výdavky, citujem „realizácia nových 

stavieb a rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb“.  

 

prednosta – inv. akcia je náš pojem, ide o to, ako sa dá účelovo úver použiť. Úver sa dá 

použiť na financovanie alebo refinancovanie kapitálových výdavkov. Kapitálový výdavok 

a inv. akcia nie sú totožné pojmy z hľadiska ekonomickej klasifikácie. Uvoľňujeme si zdroje 

na financovanie bežných výdavkov prefinancovaním už zaplatených akcií kapitálového 

charakteru. 

  

primátor – aby sme sa rozumeli, nemám nič proti vystúpeniu diskusného príspevku, ale 

v inom bode. 

 

Rácová – ak toto schválime v inom bode, dostanem odpoveď, že priechody pre chodcov, 

debarierizácia a opravy schodísk nie je inv. akcia. Takúto odpoveď som dostala. Ja 

polemizujem o názve. Bol prísľub, že sa úver berie predovšetkým na akcie VMČ. Ja som 

sklamaná, že ešte teraz neviem, prečo prechod pre chodcov a rekonštrukcia schodiska nie je 

inv. akciou. Ale ak je inv. akciou, preto som chcela ten názov zmeniť, že prečo to máme úver 

na financovanie inv. akcií, prečo tam nie je úver na realizáciu stavieb, rekonštrukciu 

a modernizáciu existujúcich stavieb? Pýtam sa teraz preto, lebo nemám iné vysvetlenie, prečo 

sa priority a akcie VMČ Klokočina nedostali podľa poradia do zoznamu akcií ako sme ich 

VMČ žiadali. Domnievam sa, že je to  preto, lebo je to v rozpore s tým, ako chápeme inv. 

akciu.  

 

Dovičovič – na výstavbu útulku pre bezdomovcov sme mali uzatvorené zmluvy. Tie zmluvy 

neboli fin. kryté, keď teraz potrebujeme na to uvoľniť časť tohto úveru? 

  

prednosta – útulok pre bezdomovcov mali sme finančne krytý, ale tým, že je to rozsiahla 

rekonštrukcia, ktorá má povahu kapitálového výdavku, chceme si vrátiť tieto financie                  

do rozpočtu refinancovaním tejto akcie a tieto použiť na financovanie tých inv. akcií, ktoré si 

navolili VMČ, ale ktoré majú povahu bežného výdavku, na ktorý nemôžeme čerpať úver. 

Úver môžeme čerpať len na kapitálové výdavky, nie na bežné výdavky, a keďže VMČ si 

navolili aj také aktivity, ktoré nemajú povahu kapitálových výdavkov, na ktoré by sme 

nedostali úver. Musíme si refinancovať akcie, ktoré sme z kapitálových výdavkov zaplatili, 

aby sme do rozpočtu dostali naspäť peniaze, ktoré spárujeme s vašimi inv. akciami ako 

akciami VMČ. Čiže avizovaná suma aj na základe porady primátora s predsedami VMČ 

v rozdelení 2,5 mil. € stále platí na tie inv. akcie, ktoré ste nadefinovali. Nezobralo sa ani                   

jedno euro na financovanie inej inv. akcie, ktorá už krytá v rozpočte bola alebo sa zapája, čiže 

ide len o metodiku spájania sa financovania kapitálových a bežných výdavkov. 
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Hlasovanie č. 21(o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  

na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2016-MZ zo dňa 10.3.2016 

(Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií v roku 2016) 

s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2016-MZ zo dňa 10.3.2016 (Návrh 

na prijatie úveru na financovanie  investičných akcií v roku 2016) tak, že v schvaľovacej časti 

pod písm. b) sa na konci dopĺňa:  Rekonštrukcie Zimného štadióna,  Útulku pre bezdomovcov 

(dostavba po 2. NP) - uzn. č. 167/2016-MZ 

prezentácia - 28 

za - 27 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

11. Návrh na prijatie úveru     mat. č. 676/2016 

 

Materiál uviedol JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ. 

Nakoľko sa materiál. spracovával v čase, kedy neboli známe ešte akcie, ktoré si navolili 

jednotlivé VMČ do výšky limitu, ktorý pre tú konkrétnu mestskú časť bol, tak bol spracovaný 

len do tejto podoby, kde účelovo je viazaný na refinancovanie inv. akcie v roku 2016. 

K tomuto materiálu je pripravený aj pozmeňovací návrh, kedy zvýšením požiadaviek                   

na financovanie niektorých aktivít v meste nad limit 2,5 milióna, napríklad súvisiace 

s komunikáciou Wilsonova alebo s výstavbou nového cintorína neboli počítané ešte v tomto 

limite 2,5 milióna, tak navrhujeme na krytie týchto aktivít prijať úver až do výšky 2 950 tis. €. 

Upozorňujem, že nie všetky inv. akcie, ktoré si nadefinovali VMČ, sú v tomto materiáli, ale 

sú súčasne v ďalšom materiáli rozpočtových opatrení. Tu sú iba tie, ktoré majú povahu 

kapitálového výdavku. Tie, ktoré majú povahu bežného výdavku – opravy, údržba, tie 

financujeme z bežných zdrojov. Tieto inv. akcie sú rozdelené podľa toho, či ide o výstavbu 

nových aktivít, nových diel alebo ide o modernizáciu, komunikáciu alebo rekonštrukciu 

a modernizáciu PS budov alebo ide o inv. akciu, ktorá má charakter nových spevnených 

plôch, súčasne aj mobiliáru ako sú autobusové prístrešky v MAD. 

(pozmeňovací návrh bol vysvietený) 

 

Keselyová – dnes ráno vám bolo rozdané stanovisko hl. kontrolóra k dodržaniu podmienok       

pre prijatie úveru na financovanie inv. akcií pre rok 2016, a to na základe už predloženého 

pozmeňovacieho návrhu. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

hlavný kontrolór preveruje dodržiavanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania pred ich prijatím. Zo zákona nám vyplývajú dve povinnosti, a to 1. celková 

suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 2., suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane 

úhrady výnosov nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka. Po prepočte zostatku nesplatených úverov k 31. 5. a po započítaní 

schváleného, a zatiaľ nečerpaného úveru vo výške 3 mil. € a po pripočítaní návrhu nového 

úveru 2 950 tis. € celková suma dlhu Mesta k prepočtu k celkovým bežným príjmom v zmysle 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bude predstavovať 40,7 %.  

Splnenie druhej podmienky bude predstavovať 9,6 % z celkových skutočných bežných 

príjmov. Dovoľujem si upozorniť aj na tú skutočnosť, že Mesto eviduje ešte aj dodávateľské 

záväzky v zmysle uzn. č. 320/2012, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 

celkovú sumu dlhu nezvyšujú, ale sú záväzkami Mesta a je potrebné do 10 rokov splatiť                 

a po započítaní týchto záväzkov a schválení nečerpaného úveru a návrhu na prijatie nového 
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úveru, celková dlhová služba Mesta by predstavovala k 31.5.  56,4 %. Je však predpoklad, že 

schválený úver 3 mil. vyčerpaný v I. polroku nebude, a taktiež aj nový úver vo výške 2 950 

tis. je predpoklad, že bude čerpaný až v II. polroku, takže v stanovisku som predložila 

prepočet aj zostatku nesplatených úverov vrátane dodávateľských záväzkov k 31. 12. 2016, 

nakoľko medzi obdobím 31. 5. až do konca roka príde k novým splátkam už existujúcich 

úverov a po pripočítaní  schváleného, ale zatiaľ nečerpaného a nového úveru by k 31. 12. 

2016 celková dlhová služba mesta predstavovala 49,82 %. Na základe predchádzajúcich 

výpočtov o aktuálnom stave dlhu Mesta konštatujem, že podmienky na prijatie úveru                     

vo výške 2 950 tis. € sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách úz. samosprávy 

dodržané. 

 

Vančo – osvojujem si pozmeňujúci návrh, ktorý prečítal p. prednosta. 

 

Rácová – dostala som odpoveď na otázku, že z návrhu VMČ Klokočina, kde sme zoradili 

jednotlivé inv. akcie podľa priorít neboli akceptované prechody pre chodcov a úplná 

rekonštrukcia schodísk, ktoré my pokladáme za veľmi dôležité z dôvodov, že tieto práce 

nemajú charakter kapitálových výdavkov. Celkom sa s tým nemôžem stotožniť, lebo som si 

myslela, že VMČ nebudú obmedzené a práve tieto dva typy akcií pokladáme pre občanov              

za veľmi dôležité. 

1/ V tomto roku kedy budeme môcť realizovať tieto priechody a tieto rekonštrukcie? To 

znamená, že tam tie schodiská a tie priechody nebudú alebo sa to presunie?  

2/ Boli preskočené PD, žiadali sme urobiť PD na chodník Prameň II. etapa na okružnú 

križovatku Dolnočermánska - Škultétyho, takisto to nebolo. Zaradila sa akcia, ktorá je                    

na poslednom mieste MK Bellova. Zaujímal by ma fin. odhad na túto akciu, pretože 

z podkladov inv. oddelenia sme dostali nápočet na súvislú opravu komunikáciu Bellova –

rekonštrukcia s pozdĺžnym parkovaním a posunom chodníka na sumu 130 tis. €.  

 

Dovičovič – keď vieme, že pol. v pozmeň. návrhu 717002 je dohromady presne 872 500 €, 

predpokladám, že je to súčet vymenovaných akcií, čiže vieme koľko tie akcie stoja. Prečo je 

to tajomstvo pre poslancov?  

 

primátor  - kvôli súťažiam, kvôli obstaraniu tých akcií. 

 

Dovičovič – keď sa vypisuje súťaž, podľa zákona musíme dať hodnotu zákazky pred súťažou, 

lebo na tú vypisujeme súťaž. Predpokladanú hodnotu zákazky musíme ako obstarávateľ 

zverejniť.  

 

primátor – bola tu rozsiahla diskusia o tom, aby sme podporili VMČ v rámci ich akcií 

a poschvaľovali po 140 tis. €, najskôr sú schválené 20 tis. €, už sú aj naplnené. Chceli sme 

túto myšlienku podporiť a hľadali sme východisko ako to riešiť. V rámci toho sme sa dohodli, 

že bolo by veľmi dobré, keby sme sa pozreli na investície, ktoré boli v roku 2015 a 2016 a                    

na základe toho doplnili ešte „možné“ investície na rok 2016 tak, aby boli aj dokončené, to 

znamená, čo máme vysúťažené a čo bolo v rámci schváleného rozpočtu pod čiarou. Je 

vysúťažené konzorcium, firmy, ktoré sú v konzorciu budú medzi sebou súťažiť jednotlivé 

zákazky. To je odpoveď na otázku, prečo tam nie sú konkrétne sumy. Keď sme mali na VMČ 

napríklad Staré Mesto požiadavky za milión a dostali limit 250 tis., tak museli si vyberať veci, 

ktoré boli najefektívnejšie, aby sa dokončili v roku 2016. Iné VMČ mali iné limity. Odpoveď 

na druhú otázku p. Rácovej je, že prechody a iné, ktoré sa nedajú zabezpečiť v stredisku MsS, 

tak tento rok nebudú a hľadáme cesty, aby sme tento rok urobili čo najviac akcií, to znamená,  

inv. akcie v tomto roku, ktoré boli v presunoch z roku 2015 navrhované, ktoré boli schválené 
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v rozpočte, všetky akcie, ktoré boli schválené v rámci pol. 20 tis. €  pre jednotlivé VMČ plus 

investície, ktoré navrhujeme schváliť dnes. Samozrejme, keď je niekde cesta 400 tis. € a ide 

Wilsonovo nábrežie možno 200 tis.,, tak to bude asi I. etapa, to znamená, že sa to tento rok 

ani inak nedá urobiť. To isté bude možno na inom objekte, takisto ako investície Chrenovský 

cintorín, ktorý je vyrozpočtovaný cez 1,5 mil. € a ide naň 200 tisíc, to znamená potrebujeme 

oplotiť a pokračovať v tejto investícii. Ďalej by sme mali realizovať prístrešky za 60 tis. €, tie 

boli schválené položkovite, je to dohodnuté s predsedami VMČ ktoré to budú konkrétne a sú 

vysúťažené, 50 tisíc na opravu pamätníkov, tabúľ. Toto sú akcie, keď sa dnes tento materiál 

schváli, tak pre jednotlivé mestské časti by mali byť spísané všetky akcie, ktoré by mali byť 

v roku 2016 urobené, mali by byť kryté rozpočtom. Čo sa týka úveru 2 950 tis., ak nám budú 

končiť úvery k Priemyselnému parku, nemal by byť problém pre Mesto, aby sme v súčasnom 

období, kedy je priaznivá situácia v bankách, urýchlili inv. akcie a podporili tie aktivity 

v mestských častiach, ktoré avizovali a ktoré potrebujeme riešiť. 

Intenzívne rokujeme s VÚC a biskupstvom Nitra, predpokladám, že do októbra sa nám podarí 

schváliť možno objem vecí, ktoré oni užívajú a my ich nepotrebujeme a sú určené na predaj 

v objeme cca 6 - 7 mil. €. Treba sa na to pripravovať a všetky tie aktivity by sme zaradili             

na rok 2017 zhruba v tomto objeme, plus výsledok záverečného účtu. Hľadáme všetky 

východiská k tomu, aby sme naplnili akcie, aby si investičné mohlo naplánovať  kapacity, aby 

sa rozbehli súťaže, aby nám tie veci, ktoré sme ponúkali VMČ v zoznamoch, aby nám tie                  

v prvom rade dávali a nehľadali ďalšie. Tie máme vysúťažené a vieme ich okamžite 

realizovať, všetko ostatné podlieha súťažiam. Buď sa bude na ne čakať alebo možno aj 

nebudú tento rok ukončené. Žiadal som predsedov VMČ, aby sme z určitých vecí vyčlenili 

športové objekty, mám tu ešte návrh opatrení potrebných pre riadne fungovanie športových 

objektov v správe Službytu, robíme opatrenia, nemám to všetko vyčíslené, odhadujem cca      

1 mil. € na športové objekty, keby sme išli do všetkých športových objektov, čiže požiadal 

som, aby sme najnevyhnutnejšie roboty mohli robiť ešte tento rok, vyčlenili 250 tisíc, je to 

v rozpočtových opatreniach. Spolupráca medzi investičným a ekonomickým. je taká, ako 

keby sme refinancovali veci, ktoré potrebujeme dostať na úver a z našich peňazí, ktoré už boli 

schválené, zaplatíme akcie VMČ. Myslím, že je to detail, lebo to nemení ani výšku sumy, ani 

názov akcie. Som presvedčený, že je to dobré opatrenie, aby sme urýchlili niektoré realizácie, 

aj keď z môjho pohľadu nie sú tam niektoré veci, ktoré by mesto súrnejšie potrebovalo. 

Spomeniem Tr. A. Hlinku po NKS, oprava komunikácie na Chrenovej. Budeme hľadať cestu, 

aby sme túto opravu realizovali na budúci rok, plus ďalšie veci, ktoré avizujú obyvatelia, ale 

žiaľ, tento rok môžeme realizovať len to, čo navrhujeme, ale je to podmienené tým, že ten 

úver dnes schválime. 

 

Oremus – oceňujem výsledok rokovaní primátora so zástupcami VMČ, je to dodržané slovo 

aj z našej strany, lebo sme boli na minulom MZ napádaní, že meníme názory. Toto je 

dostatočný argument, že si stojíme za svojím a som príjemne prekvapený, že tá suma je 

niekoľkonásobne vyššia ako majú potreby VMČ a máme pred sebou rok 2017. Verím, že sa 

veci doladia, že sa budú vyčleňovať znova peniaze a že sa to spraví a že v takomto objeme sú 

pripravené investície na pokrytie potrieb obyvateľov nášho mesta.  

 

Vančo – v súvislosti s rokovaním mesta a VÚC my, ako poslanci, ktorí sme v zastupiteľstve 

vo VÚC sme od primátora dostali list s tým, že za seba hovorím, že urobím všetko pre to, aby 

k uvedenej zámene majetkov a vysporiadaním majetku medzi VÚC a Mestom došlo. Rovnako 

aj s Rímskokatolíckou cirkvou. 

 

primátor – verím tomu, vôľa je na oboch stranách.  
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Hlasovanie č. 22 (o pozmeň. osvojenom návrhu p. Vančom: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

prerokovalo Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií v r. 2016  

s c h v a ľ u j e 

a) prijatie úveru do výšky 2 950 000,- €  

b) účel úveru: financovanie a refinancovanie investičných akcií v roku 2016   

 

 

Investičné akcie – úver II 2016 

Kanalizácia Dolné Krškany - dobudovanie kanalizačných odbočení  

Telocvičňa ZŠ Tulipánová 

Parkovisko Bizetova 25-35 

Parkovisko oproti objektom Mikovíniho č. 2-4 

Parkovisko Braneckého 1-3-5, prístupová cesta 

Parkovisko 8. mája 25-31 

Parkovisko Štefánikova 116-118 

Parkovisko Škultétyho č. 32 

Parkovisko Nedbalova 8 

Parkovisko Mikovíniho 2-4 

Parkovisko Bizetova 8-12 

Parkovisko Bizetova 14-18 

Rozšírenie vodovodu Cintorín Mlynárce 

Rozšírenie vodovodu Cintorín Kynek 

Chodník Potočná 

Parkovisko ul. Partizánska  

Parkovisko Murániho – rozšírenie 

Nový Chrenovský cintorín - oplotenie 

Parkovisko Lesná 1, 2 

Parkovisko Lomnická 14 

Parkovisko Ždiarska 9, 11 

Parkovisko Nábrežie mládeže 53-59 

Výbočiská pre MHD Dlhá – Slamkova 

Nový Chrenovský cintorín 

Chodník Willermova od Budayho po Matušincovu 

Parkovisko Ľ. Okánika 4 - rozšírenie 

Parkovisko ul. Kozmonautov 

Chodník Nábrežie mládeže 61-65 

 

       Investičné akcie – úver II 2016  

       Obnova komunikácií a spevnených plôch  
       Rekonštrukcia spevnených plôch pri kine Lipa 

       MK Červeňova od Dolnočermánskej po Hattalovu ul. 

       MK Pri Mlyne 

       Vikárska (revitalizácia Pároviec) SO 34,35,36,37,38 

       MK Bellova  

       Výbočiská na Hviezdoslavovej ul. 

       MK Wilsonovo nábrežie I. etapa 

       Chodník Dunajská, debarierizácia a nájazd 

       Chodník Tr. A. Hlinku od Lomnickej po BD Olympia 

       Parkovacie plochy Ľ. Okánika 14 

       Chodník Ďumbierska 11-23 



 24 

        Investičné akcie – úver II 2016 

        Rekonštrukcie a modernizácie 

        Rekonštrukcia KD Kynek 

        Rolfesova baňa – sanácia 

 

        Investičné akcie – úver II 2016  

        Autobusové prístrešky MAD – MČ Chrenová, Janíkovce 

  

prezentácia - 27 

za – 27 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 23 (o návrhu na uzn. ako o celku vrátane stanoviska hlavného kontrolóra: 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na prijatie úveru na financovanie 

investičných akcií v r. 2016  

s c h v a ľ u j e 

a) prijatie úveru do výšky 2 950 000,- €  

b) účel úveru: financovanie a refinancovanie investičných akcií v roku 2016   

 

Investičné akcie – úver II 2016 

Kanalizácia Dolné Krškany - dobudovanie kanalizačných odbočení  

Telocvičňa ZŠ Tulipánová 

Parkovisko Bizetova 25-35 

Parkovisko oproti objektom Mikovíniho č. 2-4 

Parkovisko Braneckého 1-3-5, prístupová cesta 

Parkovisko 8. mája 25-31 

Parkovisko Štefánikova 116-118 

Parkovisko Škultétyho č. 32 

Parkovisko Nedbalova 8 

Parkovisko Mikovíniho 2-4 

Parkovisko Bizetova 8-12 

Parkovisko Bizetova 14-18 

Rozšírenie vodovodu Cintorín Mlynárce 

Rozšírenie vodovodu Cintorín Kynek 

Chodník Potočná 

Parkovisko ul. Partizánska  

Parkovisko Murániho - rozšírenie 

Nový Chrenovský cintorín - oplotenie 

Parkovisko Lesná 1, 2 

Parkovisko Lomnická 14 

Parkovisko Ždiarska 9, 11 

Parkovisko Nábrežie mládeže 53-59 

Výbočiská pre MHD Dlhá – Slamkova 

Nový Chrenovský cintorín 

Chodník Willermova od Budayho po Matušincovu 

Parkovisko Ľ. Okánika 4 - rozšírenie 

Parkovisko ul. Kozmonautov 

Chodník Nábrežie mládeže 61-65 
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       Investičné akcie – úver II 2016  

       Obnova komunikácií a spevnených plôch  
       Rekonštrukcia spevnených plôch pri kine Lipa 

       MK Červeňova od Dolnočermánskej po Hattalovu ul. 

       MK Pri Mlyne 

       Vikárska (revitalizácia Pároviec) SO 34,35,36,37,38 

       MK Bellova  

       Výbočiská na Hviezdoslavovej ul. 

       MK Wilsonovo nábrežie I. etapa 

       Chodník Dunajská, debarierizácia a nájazd 

       Chodník Tr. A. Hlinku od Lomnickej po BD Olympia 

       Parkovacie plochy Ľ. Okánika 14 

       Chodník Ďumbierska 11-23 

 

        Investičné akcie – úver II 2016 

        Rekonštrukcie a modernizácie 

        Rekonštrukcia KD Kynek 

        Rolfesova baňa – sanácia 

 

        Investičné akcie – úver II 2016  

        Autobusové prístrešky MAD – MČ Chrenová, Janíkovce 

 

c) zabezpečenie úveru vlastnou bianco zmenkou Mesta Nitra 

p o v e r u j e 

primátora mesta k podpísaniu zmluvnej dokumentácie k úveru 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie úveru v roku 2016 

u k l a d á 

vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu osloviť banky s cieľom získania najvýhodnejších 

podmienok prijatia úveru) – uzn. č. 168/2016-MZ 

 

prezentácia – 26 

za – 26 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

12. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016 

          mat. č. 677/2016  

Materiál uviedol JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ. 

Uvediem pozmeňovací návrh:  

 

Príjmy ( + 450 000 €)  

  schválený 

rozpočet 

návrh na 

zmenu 

 rozpočet 

po zmenách 

 Vypúšťa sa:    

513 002 Úver II 2016-financovanie investičných akcií 0 + 2 500 000   2 500 000 

     

 Nahrádza sa:     

513 002 Úver II 2016-financovanie investičných akcií 0 + 2 950 000   2 950 000 
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Výdavky (+ 450 000 €)      

Odbor investičnej výstavby a rozvoja  ( + 450 000  €)  

   

schválený 

rozpočet 

 

návrh na 

zmenu 

    

 rozpočet 

 po zmenách 

 Vypúšťa sa:    

717002 Investičné akcie – úver II 2016           0 + 2 500 000   2 500 000 

     

 Nahrádza sa:    

717001 Investičné akcie – úver II 2016            0 + 1 805 500 1 805 500 

 Kanalizácia Dolné Krškany- 

dobudovanie kanalizačných odbočení  

   

 Telocvičňa ZŠ Tulipánová    

 Parkovisko Bizetova 25-35    

 Parkovisko oproti objektom 

Mikovíniho č. 2-4 

   

 Parkovisko Braneckého 1-3-5, 

prístupová cesta 

   

 Parkovisko 8. mája 25-31    

 Parkovisko Štefánikova 116-118    

 Parkovisko Škultétyho č. 32    

 Parkovisko Nedbalova 8    

 Parkovisko Mikovíniho 2-4    

 Parkovisko Bizetova 8-12    

 Parkovisko Bizetova 14-18    

 Rozšírenie vodovodu Cintorín 

Mlynárce 

   

 Rozšírenie vodovodu Cintorín Kynek    

 Chodník Potočná    

 Parkovisko ul. Partizánska     

 Parkovisko Murániho - rozšírenie    

 Nový Chrenovský cintorín - oplotenie    

 Parkovisko Lesná 1, 2    

 Parkovisko Lomnická 14    

 Parkovisko Ždiarska 9, 11    

 Parkovisko Nábrežie mládeže 53-59     

 Výbočiská pre MHD Dlhá – Slamkova    

 Nový Chrenovský cintorín    

 Chodník Willermova od Budayho     

po Matušincovu 

   

 Parkovisko Ľ. Okánika 4 - rozšírenie    

 Parkovisko ul. Kozmonautov    

 Chodník Nábrežie mládeže 61-65    

     

717002 Investičné akcie – úver II 2016  

Obnova   komunikácií a spevnených 

plôch  

0 + 872 500 872 500 

     

 

 

Rekonštrukcia spevnených plôch       

pri kine Lipa 
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 MK Červeňova od Dolnočermánskej 

po Hattalovu ul. 

   

 MK Pri Mlyne    

 Vikárska (revitalizácia Pároviec) SO 

34,35,36,37,38 

   

 MK Bellova     

 Výbočiská na Hviezdoslavovej ul.    

 MK Wilsonovo nábrežie I. etapa    

 Chodník Dunajská, debarierizácia         

a nájazd 

   

 Chodník Tr. A. Hlinku od Lomnickej 

po BD Olympia 

   

 Parkovacie plochy Ľ. Okánika 14    

 Chodník Ďumbierska 11-23    

     

717002 Investičné akcie – úver II 2016    

 Rekonštrukcie a modernizácie 0 + 252 000 252 000 

 Rekonštrukcia KD Kynek    

 Rolfesova baňa – sanácia    

     

713004 Investičné akcie – úver II 2016  0 + 20 000 20 000 

 Autobusové prístrešky MAD – MČ 

Chrenová, Janíkovce 

   

     

635006 Opravy komunikácií a spevnených 

plôch 

0 + 976 600 976 600 

 Chodníky - Mestský cintorín     

 Chodník Mojzesova (od Spojovacej   

po Hodžovu) 

   

 Chodník Kmeťova - otočka Jedlíkova    

 Chodník Škultétyho č. 4                      

po Dolnočermánsku 

   

 Chodník Partizánska č. 57    

 Chodník Petzwalova ul.    

 Chodník Beethovenova 14    

 Chodník Golianova 50-54    

 Chodník Bizetova 8-12    

 Chodník Popradská ul.    

 Chodník Jurkovičova 16-26    

 Chodník Zvolenská párne č.    

 Chodník Na Hôrke 1-13    

 MK pri Červenom kríži    

 MK Šumavská ul.    

 MK J. Mrvu    

 Oprava umelého trávnika ZS Fatranská    

 Chodník Novozámocká ul.    

 MK Zlievarenská    

 MK Biovetská za železničným 

priecestím 

   

 MK Chmelová dolina I. etapa    
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635006 Cintorín Cabajská cesta 0 + 85 000 85 000 

     

716 Projektová dokumentácia 0 + 12 400 12 400 

 PD chodník Potočná    

 PD chodník Nová Osada    

 PD chodník od Prameňa po Lukov 

Dvor 

   

 PD MK Bellova    

     

717001 Realizácia nových stavieb 892 000 - 892 000 0 

 Kanalizácia Dolné Krškany-

dobudovanie kanalizačných odbočení – 

presun 

   

 Telocvičňa ZŠ Tulipánová – presun    

 Parkovisko Bizetova 25-35    

 Parkovisko oproti objektom 

Mikovíniho č. 2-4 

   

717002 Rekonštrukcia spevnených plôch       

pri kine Lipa - presun 

97 000 -  97 000 0 

     

717001 Útulok pre bezdomovcov (dostavba   

po 2. NP) presun  

365 790 - 150 000 215 790 

717002 Investičné akcie – úver 2016 3 000 000 - 150 000 2 850 000 

717001 Investičné akcie – úver 2016 0 + 150 000 150 000 

 Útulok pre bezdomovcov (dostavba   

po 2. NP) presun 

   

 Vypúšťa sa:     

635006  Opravy školských budov 250 000 + 200 000 450 000 

635006 Oprava športových objektov a areálov 50 000 + 73 550 123 550 

 Nahrádza sa:    

635006 Opravy školských budov 250 000 + 100 000 350 000 

635006 Oprava športových objektov a areálov 50 000 + 238 550 288 550 

. 

Vančo – osvojujem si pozmeňovací návrh. 

Chcem sa spýtať na položku poštovné a telekomunikačné +  12 tis. €. My máme 

doručovateľov, neosvedčilo sa nám to, keď navyšujeme 12 tis. €? 

  

prednosta – osvedčilo sa nám, je to otázka doručovateľov našich zásielok. Treba povedať, že 

my nenavyšujeme poštovné a telekomunikačné služby z dôvodu potrieb MsÚ, ale z toho 

dôvodu, že preklasifikovávame tú sumu, ktorá slúžila na tieto výdavky strediska MsS, ktoré 

takisto má mobilné telefónne vybavenie. Toto je len presunutie z OKČ na vnútornú správu. 

  

Hlasovanie č. 24 (o pozmeňovacom návrhu) 

prezentácia - 26 

za - 26 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 25 (o návrhu na uzn. ako o celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016 

s c h v a ľ u j e 

Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016 

podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien: 

 

Príjmy ( + 450 000 €)  

  schválený 

rozpočet 

návrh na 

zmenu 

 rozpočet 

po zmenách 

 Vypúšťa sa:    

513 002 Úver II 2016-financovanie investičných akcií 0 + 2 500 000   2 500 000 

     

 Nahrádza sa:     

513 002 Úver II 2016-financovanie investičných akcií 0 + 2 950 000 2 950 000 

 

Výdavky (+ 450 000 €)      

Odbor investičnej výstavby a rozvoja  ( + 450 000  €)  

  schválený 

rozpočet 

návrh na 

zmenu 

   rozpočet 

 po zmenách 

 Vypúšťa sa:    

717002 Investičné akcie – úver II 2016           0 + 2 500 000   2 500 000 

     

 Nahrádza sa:    

717001 Investičné akcie – úver II 2016            0 + 1 805 500 1 805 500 

 Kanalizácia Dolné Krškany- 

dobudovanie kanalizačných odbočení  

   

 Telocvičňa ZŠ Tulipánová    

 Parkovisko Bizetova 25-35    

 Parkovisko oproti objektom 

Mikovíniho č. 2-4 

   

 Parkovisko Braneckého 1-3-5, 

prístupová cesta 

   

 Parkovisko 8. mája 25-31    

 Parkovisko Štefánikova 116-118    

 Parkovisko Škultétyho č. 32    

 Parkovisko Nedbalova 8    

 Parkovisko Mikovíniho 2-4    

 Parkovisko Bizetova 8-12    

 Parkovisko Bizetova 14-18    

 Rozšírenie vodovodu Cintorín 

Mlynárce 

   

 Rozšírenie vodovodu Cintorín Kynek    

 Chodník Potočná    

 Parkovisko ul. Partizánska     

 Parkovisko Murániho - rozšírenie    

 Nový Chrenovský cintorín - oplotenie    

 Parkovisko Lesná 1, 2    

 Parkovisko Lomnická 14    

 Parkovisko Ždiarska 9, 11    

 Parkovisko Nábrežie mládeže 53-59     
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 Výbočiská pre MHD Dlhá – Slamkova    

 Nový Chrenovský cintorín    

 Chodník Willermova od Budayho     

po Matušincovu 

   

 Parkovisko Ľ. Okánika 4 - rozšírenie    

 Parkovisko ul. Kozmonautov    

 Chodník Nábrežie mládeže 61-65    

     

717002 Investičné akcie – úver II 2016  

Obnova   komunikácií a spevnených 

plôch  

0 + 872 500 872 500 

 Rekonštrukcia spevnených plôch       

pri kine Lipa 

   

 MK Červeňova od Dolnočermánskej 

po Hattalovu ul. 

   

 MK Pri Mlyne    

 Vikárska (revitalizácia Pároviec) SO 

34,35,36,37,38 

   

 MK Bellova     

 Výbočiská na Hviezdoslavovej ul.    

 MK Wilsonovo nábrežie I. etapa    

 Chodník Dunajská, debarierizácia         

a nájazd 

   

 Chodník Tr. A. Hlinku od Lomnickej 

po BD Olympia 

   

 Parkovacie plochy Ľ. Okánika 14    

 Chodník Ďumbierska 11-23    

     

717002 Investičné akcie – úver II 2016    

 Rekonštrukcie a modernizácie 0 + 252 000 252 000 

 Rekonštrukcia KD Kynek    

 Rolfesova baňa – sanácia    

     

713004 Investičné akcie – úver II 2016  0 + 20 000 20 000 

 Autobusové prístrešky MAD – MČ 

Chrenová, Janíkovce 

   

     

635006 Opravy komunikácií a spevnených 

plôch 

0 + 976 600 976 600 

 Chodníky - Mestský cintorín     

 Chodník Mojzesova (od Spojovacej   

po Hodžovu) 

   

 Chodník Kmeťova - otočka Jedlíkova    

 Chodník Škultétyho č. 4                      

po Dolnočermánsku 

   

 Chodník Partizánska č. 57    

 Chodník Petzwalova ul.    

 Chodník Beethovenova 14    

 Chodník Golianova 50-54    

 Chodník Bizetova 8-12    
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 Chodník Popradská ul.    

 Chodník Jurkovičova 16-26    

 Chodník Zvolenská párne č.    

 Chodník Na Hôrke 1-13    

 MK pri Červenom kríži    

 MK Šumavská ul.    

 MK J. Mrvu    

 Oprava umelého trávnika ZS Fatranská    

 Chodník Novozámocká ul.    

 MK Zlievarenská    

 MK Biovetská za železničným 

priecestím 

   

 MK Chmelová dolina I. etapa    

635006 Cintorín Cabajská cesta 0 + 85 000 85 000 

     

716 Projektová dokumentácia 0 + 12 400 12 400 

 PD chodník Potočná    

 PD chodník Nová Osada    

 PD chodník od Prameňa po Lukov 

Dvor 

   

 PD MK Bellova    

     

717001 Realizácia nových stavieb 892 000 - 892 000 0 

 Kanalizácia Dolné Krškany-

dobudovanie kanalizačných odbočení – 

presun 

   

 Telocvičňa ZŠ Tulipánová – presun    

 Parkovisko Bizetova 25-35    

 Parkovisko oproti objektom 

Mikovíniho č. 2-4 

   

717002 Rekonštrukcia spevnených plôch       

pri kine Lipa - presun 

97 000 -  97 000 0 

     

717001 Útulok pre bezdomovcov (dostavba   

po 2. NP) presun  

365 790 - 150 000 215 790 

717002 Investičné akcie – úver 2016 3 000 000 - 150 000 2 850 000 

717001 Investičné akcie – úver 2016 0 + 150 000 150 000 

 Útulok pre bezdomovcov (dostavba   

po 2. NP) presun 

 

   

 Vypúšťa sa:     

635006  Opravy školských budov 250 000 + 200 000 450 000 

635006 Oprava športových objektov a areálov 50 000 + 73 550 123 550 

 Nahrádza sa:    

635006 Opravy školských budov 250 000 + 100 000 350 000 

635006 Oprava športových objektov a areálov 50 000 + 238 550 288 550 

 

- uzn. č. 169/2016-MZ 

 

prezentácia - 27 
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za – 27 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

13. Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 

    mat. č. 663/2016 

Materiál uviedol JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ. 

 

Hollý – Mestská rada v Nitre prerokovala Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry 

na rok 2017 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Pravidlá zostavovania 

rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie č. 26  (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  prerokovalo Návrh 

pravidiel zostavovania rozpočtu  Mesta Nitry na rok 2017 

s c h v a ľ u j e  

Pravidlá zostavovania rozpočtu  Mesta Nitry na rok 2017 podľa predloženého návrhu)  

- uzn. č. 170/2016-MZ 

 

prezentácia - 17 

za - 17 

proti - 0 

zdržal sa - 0  

Návrh bol schválený. 

 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na 

území mesta Nitry       mat. č. 667/2016 

 

Materiál uviedla Ing. arch. Ligačová, dočasne poverená výkonom funkcie „hlavný architekt“.  

 

Mikulášik – Mestská rada v Nitre prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry, odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre uzniesť sa na vydaní Všeobecne  záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2016 

o parkovaní na území mesta Nitry podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných 

schválených zmien: 

- v § 2, v ods. 3 sa vypúšťa pôvodné písm. a) 

    Doterajšie písm. „b)“ sa označuje ako nové písm. „a)“. 

- v § 2, v ods. 3 sa v prvej vete vypúšťa znenie: „nákladných vozidiel,“  a znenie:                     

„, prívesných nemotorových vozidiel nákladných vozidiel a ostatných mechanizmov“       

a za slovom autobusov sa pripája znenie: „a osobných motorových vozidiel“ 

uložiť     

1. prednostovi MsÚ v Nitre zabezpečiť vypracovanie Smernice prednostu MsÚ v Nitre 

o postupe vybavovania oznámení o zámere osobitného užívania verejného priestranstva 

podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území 

Mesta Nitry                                           T: do 30.09.2016 

2. hlavnému architektovi mesta Nitra zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho 

centra  

- vyvesenie vydaného znenia VZN č. 3/2003 na úradnej tabuli MsÚ v Nitre 

                                                                        T: do 10 dní 

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým      T: do 30 dní      K: referát organizačný 
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Greššo – podľa mojej pamäti a pamäti p. Rácovej, § 1, ods. 3), bod a) „Kmeťova ulica, úsek 

200 m od križovatky s  Hviezdoslavovou ulicou pravostranne smerom k ulici 

Hviezdoslavova“ sme vzniesli námietku s tým, že to bude presunuté na opačnú stranu  

Hviezdoslavovej ulice, a to nad Gymnázium, nakoľko tam je veľa voľných parkovacích miest 

a nie na tú stranu ako sa ide k Dielom. Táto požiadavka z mestskej rady nebola zapracovaná 

do tohto návrhu VZN.  

 

Ajdariová – prosím o vysvetlenie § 5, ods. 2 a 3,  týka sa to osôb, ktoré môžu požiadať 

o vyhradené parkovacie miesto  ZŤP a ZŤP-S. Mne sa tu vyprofilovali ako keby dve skupiny. 

Prvá skupina, ktorá bude posudzovaná, že je držiteľom parkovacieho preukazu a druhá 

skupina nie podľa toho, že má parkovací preukaz, ale podľa posudku Úradu práce. Ako to 

bolo myslené?  

Dávam pozmeňovací návrh na uznesenie, v § 5, ods. 3) v prvej vete doplniť za slová                

„....trvale odkázanej na dve francúzske barly“ doplniť nové slová „osoby s onkologickým 

ochorením“. Taktiež v § 5, ods. 3), písm. a) za slová „odkázanej na dve francúzske barly“ 

doplniť nové slová „osoby s onkologickým ochorením“. 

 

Burda – náš VMČ prerokoval návrh VZN a je to aj naša iniciatíva, aby sa v návrhu ocitlo, že 

tie  doklady, ktoré musí predkladať ZŤP, aby tam bolo aj vlastník, pretože sa častokrát stáva, 

že sú to príbuzní. Na VMČ sme mali diskusiu, aký je to náklad 0,003 € v § 4 Sadzba dane, 

písm. e)? Povedali sme si na VMČ, že zistíme, koľko je to asi vyhradených miest. Bolo nám 

napísané, že je to cca 140 miest x 15 m
2
 x sadzba = 18 € x 140 miest, to je cca 2 tis. €, z toho 

mesto neschudobnie. Dúfam, že to písm. e) odtiaľ vypadne podľa našej dohody na klube, že 

ten návrh tu bude podaný a že to bude bezplatne. Sme toho názoru, že nie je naša povinnosť 

vyúčtovať od ZŤP 18 € za rok a dúfam, že to bude zmenené na bezplatné. 

 

Kolenčíková – na základe diskusie na našom poslaneckom klube, aj všetky VMČ majú taký 

názor, aby používatelia ZŤP mali toto parkovanie bezplatné. Hovorila som aj s poverenou 

vedúcou odboru p. Ligačovou a je pripravený pozmeňovací návrh na uznesenie v znení.  

- vypustiť v § 4, ods. 1) text pod písm. e) v znení: „vyhradenie parkovacieho miesta                    

z verejného priestranstva pre vozidlo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, zákonného 

zástupcu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 0,003 eur/m
2
/deň.“ a 

- vložiť nový „§ 4a Oslobodenie od dane“ v znení: „Od dane za osobitné užívanie verejného 

priestranstva na trvalé parkovanie vozidla sú oslobodené fyzické osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím a osoby,  ktoré spĺňajú náležitosti oznamovacej povinnosti podľa 

§ 5 ods. 2) a ods. 3) tohto nariadenia.“ 

 
Štefek – ja si dovolím doplniť slová spravodajcu z mestskej rady p. Mikulášika, ktorý čítal 

stanovisko mestskej rady, najmä  § 2, bod 3. Predpokladám, že toto stanovisko mestskej rady 

nájde podporu aj pri hlasovaní materiálu ako celku, kde navrhujeme práve z parkoviska               

pred Atletickým štadiónom vytlačiť nákladné motorové vozidlá s prívesmi a aj ostatné 

mechanizmy. Keď sa tam pôjdete niekedy poobede pozrieť čo všetko tam parkuje aké 

mechanizmy, a je to jedno, či pri výstavbe strategického parku alebo čohokoľvek iného, tak 

na tom parkovisku parkuje čokoľvek možné, len pomaly nie osobné motorové vozidlá, a to 

parkovisko je tak zničené, že budeme navrhovať v rámci nášho VMČ, samozrejme ako 

v rámci mesta, rekonštrukciu tejto parkovacej plochy a naozaj treba tam nákladné vozidlá, 

mechanizmy a prívesy nemotorových vozidiel vytesniť. 

 

Dovičovič – chcel by som hovoriť k § 3, ods. 3, písm. a). My sme sa na VMČ zhodli a dali 

sme to ako návrh, aby  boli z Klokočiny vylúčené nadrozmerné vozidlá, to znamená nákladné, 
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autobusy, prívesy a je to jedno či to budeme prehadzovať z jednej strany Hviezdoslavovej                      

na Kmeťovu na druhú, my to nechceme nikde. Na Klokočine nemajú čo parkovať ani 

autobusy, ani nákladné autá a rozhodne sa tým vytvorí priestor, aby tam mohli parkovať 

osobné autá.  

 

Ajdariová – na doplnenie k môjmu pozmeňovaciemu návrhu prečo osoby s onkologickým 

ochorením. Už pri tvorbe materiálu, keď sme ho mohli pripomienkovať, nielen ja, ale aj náš 

VMČ sme pri pochopení toho, že sa išla vyprofilovať skupina, ktorá dostane vyhradené 

parkovacie miesto a bude oklieštená o ľudí, ktorí sú trvalo odkázaní na mechanický alebo 

elektrický vozík alebo francúzske barle, som toho názoru, že do tejto skupiny by mali patriť aj 

ľudia s onkologickým ochorením, lebo tí ľudia majú do konca života vážne zdravotné 

problémy a majú problém prejsť 2, 3 metre. Preto by mali byť v tejto skupine. 

 

Vančo – myslím, že toto nie je vôbec v kompetencii mesta, aby sme určovali či vozík, 

francúzske barle, či onkologickí, to je ohromne citlivá téma. ZŤP má vyhradené miesto. To, 

že sa niektoré veci zneužívajú, tých skúsme odfiltrovať, ale nerobme my medzi tými sudcov. 

Možno niekto s psychickým ochorením potrebuje rovnako to parkovacie miesto a má preukaz 

ZŤP a my mu ho nedáme, lebo nemá francúzske barle, nemá onkologické ochorenie a nie je 

na vozíku. Podporujem čo hovoríte, ale myslím, že od toho sú odborní lekári, ktorí dávajú 

tieto preukazy, ale ja by som sa do toho nepúšťal. Podľa mojich informácií je 157 miest, to 

nenásobí, nedelí v našom meste. 

  

Ajdariová – na pána vieceprimátora, ja s vami súhlasím, a práve preto som položila otázku. 

Pracujem v sociálnej oblasti 13 rokov, ale neviem ako ste ostatní porozumeli odsekom 2 a 3. 

Práve preto sa pýtam, či tu ideme vytvárať dve skupiny, a keď tu ideme okliešťovať, ja 

z môjho pohľadu myslím, že by tam mali tí onkologickí pacienti byť. 

 

Ing. arch. Ligačová – vychádzali sme z toho, že tie parkovacie miesta už aj podľa tej normy 

majú iné rozmery ako obyčajné parkovacie miesta a mali by patriť pre tých, ktorí majú hlavne 

ochorenie pohybového aparátu. Ak vydá Úrad práce, soc. vecí a rodiny parkovací preukaz, je 

to na základe lekárskeho posudku, kde je nejaký pohybový problém, čiže  tá prvá skupina, 

odst. 1 hovorí, že každý, kto má parkovací preukaz a je ZŤP, môže požiadať. Ods. 3 chce 

trochu uľahčiť tým zdravotne postihnutým, ktorí sú odkázaní na vozík a barly, kde sú už 

nenávratné poškodenia a tam už od nich nežiadame iné doklady, pretože vieme, že tam je 

konštatovanie, že tam k zlepšeniu nepríde. Ale máme prípady, kde ZŤP má parkovací 

preukaz, ale ťažko povieme, či je mu spravodlivo pridelené miesto alebo nie. Tu nechávame 

tú voľnosť aj na VMČ podľa okolností, koľko je tam parkovacích miest a mal by si to tam 

nejako obhájiť, ale ťažko sa to obhajuje v konaní, pretože ak predloží všetky náležitosti, my 

už ho nemôžeme skúmať ak má posudok z Úradu práce. Zato nechávame túto voľnosť 

a neodlišujeme skupiny. Všetko sú to ZŤP s pohybovými ochoreniami, ale jedni sú tí, ktorí sú 

odkázaní trvalo na tie pomôcky. 

  

JUDr. Činčurová – chcem pripomenúť, že Úrad práce vydáva Rozhodnutie, v ktorom je 

uvedené, či klient, ktorý si podal žiadosť je odkázaný alebo nie je odkázaný na individuálnu  

prepravu a na základe tohto sa určuje, či mu bude vydaný parkovací preukaz alebo nie a je 

úplne jedno, či je to onkologický klient alebo či je to klient s poruchou pohybového aparátu. 

Je to na posúdení posudkového lekára Úradu práce. 

  

Ajdariová – áno, my vieme o tom, že Úrad práce vydáva posudok, ale vo výrokovej časti je 

len to, že mu priznáva príspevok na individuálnu prepravu a parkovací preukaz, ale my                



 35 

vo VMČ, keď nám príde žiadosť, nemáme šancu z Rozhodnutia zistiť o akú chorobu ide. 

Lebo v podstate sa tým pádom vlastne nič nemení na VZN. Teraz sme mali žiadosť, že mal 

astmu, alebo mal len l francúzsku barlu. Nechápem tie dva odseky.  

  

Šmehilová –  podporujem tvrdenie p. Ajdariovej. Pri čítaní tohto návrhu je pravda, že to čo 

VMČ v minulosti riešilo a to čo bolo povedané, že sme si mysleli, že boli prípady  

zneužívania vyhradeného parkovacieho miesta. Tiež dochádzam k záveru, že pravdepodobne  

túto našu požiadavku tento návrh konkrétne nerieši. Je pravda, že v minulosti sme riešili veľa 

podnetov od ľudí s onkologickým ochorením, že i  napriek tomu, že neboli posudkom 

odkázaní na individuálnu dopravu z hľadiska ich liečby, mali problém s mobilitou, ktorá 

nemusí trvať do konca života, ale počas tej liečby, ktorú musia absolvovať sa naozaj stáva, že 

majú problém po chemoterapii prejsť aj 10 metrov. Doplním to odôvodnenie návrhu                        

p. Ajdariovej, myslím, že má to svoje opodstatnenie. Myslím, že tento spracovaný návrh 

pravdepodobne nereflektuje úplne našu požiadavku z minulosti, ktorú sme verbalizovali aj               

na MZ. 

  

Kolenčíková – tá skupina onkologických pacientov je veľmi široká. Neviem si predstaviť, 

keď si požiada onkologický pacient. Ale taktiež VMČ, podľa čoho budú vedieť či má 

dlhodobú liečbu, či má po liečbe? Myslím, že to je tak závažné, možno by to bolo treba 

dopracovať, pretože vieme, že počet pacientov s onkologickým ochorením narastá a je ich 

veľmi veľa.  

 

Dovičovič – aby to bolo v zmysle rokovacieho poriadku, chcem predložiť návrh, vypustiť § 2, 

ods. 3, písm. a) – parkovanie autobusov, nákladných áut na Kmeťovej ulici. 

 

primátor – to nebolo riešené v stanovisku mestskej rady? To je riešené! 

 

Ing. arch. Ligačová – na vysvetlenie prečo nie je zapracované stanovisko mestskej rady je to   

z toho dôvodu, že zber materiálov bol ešte pred zasadnutím mestskej rady. Určite to bude 

upravené, keď to mestská rada odporučila a keď to bude schválené.  

 

primátor – to čo pán poslanec teraz podával, je v stanovisku mestskej rady. 

 

Ligačová - aj čo hovoril p. Greššo. 

 

primátor – čiže keď bude osvojené stanovisko mestskej rady, tak je to tam vyriešené. 

 

Ing. arch. Ligačová – k ZŤP – ak onkologický pacient predloží, že má parkovací preukaz, čiže 

ak má pohybové problémy, ten parkovací preukaz od Úradu práce dostane, má nárok                      

na vyhradenie. Tie diagnózy nesmieme zo zákona skúmať, vždy je to viazané na parkovací 

preukaz. Vtedy je potvrdené, že ten človek potrebuje mať svoju individuálnu prepravu. 

Snažili sme sa vychytať všetky problémy, ktoré momentálne máme s VZN 4/2009, tak si 

myslíme, že teraz je to spravodlivejšie nastavené aj na iné typy ochorení, ak sa týkajú toho 

pohybového aparátu. 

 

Dovičovič – v materiáloch, ktoré sme dostali nie je vôbec k tomuto materiálu ani slovo 

stanovisko mestskej rady: Materiál 667 tam vôbec nie je a prehadzovať autobusy z jednej 

strany Hviezdoslavovej, na Kmeťovej na druhú nie je riešenie, takže trvám na svojom návrhu 

a prosím, aby sa o ňom hlasovalo.  
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Rácová – chcela som upozorniť, že stanovisko mestskej rady nebolo totožné s návrhom                  

p. Dovičoviča. 

 

prednosta – k pozmeňovacím návrhom – o návrhu p. Štefeka mestská rada vtedy rozhodla, 

o druhom sa len diskutovalo. Teraz je predložený návrh, ktorý vypúšťa úplne písm. a), lebo 

návrh p. Štefeka autobusy ponechal na parkovisku pred Atletickým štadiónom, kde tu sa to 

nerieši, čiže bude sa hlasovať o tých pozmeňovákoch. Neradi by sme vytvorili VZN, ktoré 

bude diskriminačné. Motívom pre vytvorenie tohto VZN bolo vytvoriť priestor                             

pre parkovanie vyhradené osobám, ktoré majú nejaký telesný fyzický handicap, ktorý naozaj 

sťažuje ich parkovanie od svojho bydliska. Pokiaľ začneme zapájať ďalšie diagnózy 

lekárskeho alebo fyzického charakteru, bude ťažké nájsť toho sudcu, kto rozhodne kto má 

alebo nemá právo na takéto vyhradenie parkovania, pretože  ani tí onkologickí pacienti nie sú 

všetci rovnakí. Môžu nás teraz diskriminovať tí, ktorí majú astmu, že takisto nevedia prejsť 

20 m a vytvoríme určitý diskriminačný priestor pre to, akým spôsobom budeme rozhodovať 

o diagnózach ľudí, ktorí si môžu a nemôžu požiadať o vyhradené parkovanie. Ten motív bol 

vytvoriť priestor pre takých ľudí, ktorí majú telesný fyzický handicap. 

 

primátor – boli predložené návrhy jednak tie, ktoré sú zapracované v stanovisku mestskej 

rady, potom návrh p. Ajdariovej, Kolenčíkovej a p. Dovičoviča. 

  

Šmehilová – nesúhlasím s tým, že je to diskriminačné. Naozaj ľudia s týmto ochorením, ak 

majú preukaz ZŤP, majú mieru funkčnej poruchy 50 % a viac, čiže my nehovoríme 

o jednoduchších diagnózach a naozaj problémy, ktoré sa spájajú s touto diagnózou a  liečbou 

sú závažného charakteru. Tá definícia vo VZN nie je ideálna, ale týmto pádom vylúčime tých, 

ktorí naozaj majú ako symptóm práve to, že sa nevedia dostať v pohode po svojich domov. 

 

Hlasovanie č. 27 (o návrhu p. Ajdariovej: 

- v § 5, ods. 3) v prvej vete doplniť za slová „..... trvale odkázanej na dve francúzske barly“ 

nové slová: „,osoby s onkologickým ochorením“ 

- v § 5, ods. 3), písm. a) za slová „..... na dve francúzske barly“ doplniť nové slová: „,osoby 

s onkologickým ochorením“) 

 
prezentácia – 26 

za - 24 

proti - 0 

zdržali sa – 2 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 28 (o návrhu p. Kolenčíkovej: v predloženom návrhu 

-  vypustiť v § 4, ods.  1) text pod písm. e) v znení: „vyhradenie parkovacieho miesta                      

z verejného priestranstva pre vozidlo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, zákonného 

zástupcu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 0,003 eur/m
2
/deň.“ a 

- vložiť nový „§ 4a Oslobodenie od dane“ v znení: 

„Od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla sú   

oslobodené fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby,  ktoré spĺňajú 

náležitosti oznamovacej povinnosti podľa § 5 ods. 2) a ods. 3) tohto nariadenia.“) 

 

prezentácia - 27 

za - 26 

proti - 0 
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zdržal sa - 1 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 29 (o návrhu p. Dovičoviča: vypustiť § 2, ods. 3, písm. a)) 

prezentácia - 25 

za - 18 

proti - 0 

zdržali sa - 7 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 30 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta 

Nitry   

u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 

Všeobecne  záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry 

podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien: 

v predloženom návrhu: 

- vypúšťa § 2, ods. 3, písm. a) 

- vypúšťa v § 4, ods.  1) text pod písm. e) v znení: „vyhradenie parkovacieho miesta                 

z verejného priestranstva pre vozidlo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, zákonného 

zástupcu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 0,003 eur/m
2
/deň.“  

- vkladá nový „§ 4a Oslobodenie od dane“ v znení: 

„Od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla sú   

oslobodené fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby,  ktoré spĺňajú 

náležitosti oznamovacej povinnosti podľa § 5 ods. 2) a ods. 3) tohto nariadenia.“, 

- v § 5, ods. 3) v prvej vete dopĺňa za slová „......... trvale odkázanej na dve francúzske 

barly“ nové slová: „,osoby s onkologickým ochorením“ 

- v § 5, ods. 3), písm. a) za slová „..... na dve francúzske barly“ dopĺňa nové slová: „,osoby 

s onkologickým ochorením“ 

u k l a d á 

1. prednostovi MsÚ v Nitre zabezpečiť vypracovanie Smernice prednostu MsÚ v Nitre 

o postupe vybavovania  oznámení o zámere osobitného užívania verejného priestranstva 

podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území Mesta 

Nitry                                                                                              T: do 30.09.2016 

2. hlavnému architektovi mesta Nitra zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra  

- vyvesenie vydaného znenia VZN č. 3/2003 na úradnej tabuli MsÚ v Nitre 

                           T: do 10 dní 

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

 

- uzn. č. 171/2016-MZ 

 

prezentácia - 27 

za - 25 

proti - 0 

zdržali sa - 2 

Návrh bol schválený.  
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15. Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných 

súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová  mat. č. 666/2016             

 

Materiál uviedol JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ. 

 

Kretter – som rád, že je tu snaha a možnosť zaoberať sa s problémom s parkovaním nielen 

v týchto obytných súboroch, ale aj v strede mesta. Ja k tomuto predkladám ešte návrh jedného 

opatrenia, ktoré tlmočím v mene komisie dopravy. Navrhujem, aby sme ešte návrh doplnili 

o opatrenie č. 6 

Zavedenie vhodného systému vnútroblokového parkovania 

Zámer: 

V tých uliciach, ktoré majú uzavretý priestor dostupný iba jedným vjazdom, ktorý je aj 

výjazdom z tohto priestoru, uplatniť systém vnútroblokového parkovania s využitím 

niektorých poznatkov z praxe uplatňovanej v Starom meste. 

Cieľ: 

Vnútroblokový priestor s označením obytná zóna zabezpečí iba parkovanie vozidiel 

obyvateľov príslušných bytových domov a zabráni ho svojvoľne  používať cudzími 

vozidlami, ktoré zaberajú parkovacie miesta obyvateľom vnútrobloku. 

Vieme, že v našom meste máme uplatňovaný vnútroblokový systém parkovania, a to je 

v Starom Meste, a to je systém, že si prenajali vnútrobloky a v nich obyvatelia dostali toľko 

parkovacích kariet, koľko majú áut, ešte jedno dostali pre návštevu, a to zadarmo. Aby môj 

návrh nebol zamietnutý, sú ulice, kde je to možné uplatniť, napr. Lúčna, niektoré ulice pri L. 

Okánika. Chcem zaviesť systém, ktorý umožní ľuďom dostať sa k svojím miestam, čiže 

hľadať kombináciu, preto je tam napísané vnútroblokové parkovanie.  

Druhý blok uznesenia, na konci ukladacej časti sú dve zarážky úlohy, ale vidím to, že to nie je 

celkom komplexne pojaté, preto sme na komisii doplnili jednu zarážku, doplniť do ukladacej 

časti prednostovi MsÚ a príslušným odborným útvarom MsÚ  

- za využitia pracovnej skupiny zriadenej na prípravu koncepcie regulácie parkovania 

v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová /list ÚHA-DUaI-7397/2016            

zo 06.06.2016/ rozpracovať opatrenia č. 1 – 6 pre jednotlivé obytné súbory a materiál 

predložiť na mestské zastupiteľstvo. 

 

Hollý – v l. opatrení hovoríme o vylúčení parkovania pre nákladné vozidlá nad 3,5 t 

a dodávkové vozidlá dlhšie ako 5 m, autobusy, traktory ap. s časovým obmedzením. Ale čo 

s vozidlami s cudzími ŠPZ? Vieme, že je veľmi veľa bytov poprenajímaných, v piatok 

študenti odídu, parkovisko sa uvoľní, ale v pondelok prídu, celý týždeň tam stoja a zaberajú 

parkovacie miesta. Je nutné zaoberať sa touto otázkou, vylúčiť aj tieto vozidlá zo sídliska. 

Taktiež firemné vozidlá, ktoré sú, manažéri majú pridelené vozidla, používajú ŠPZ 

bratislavské a parkujú na sídlisku. Darmo je to opatrenie č. 5, ale ako to MsP bude stíhať? 

Riešenie tohto problému je časový horizont rok, 2, polroka? Na zasadnutí komisie je to zmes 

názorov, neviem, či sa nám toto podarí urobiť do konca volebného obdobia.   

 

Dovičovič – návrh p. Krettera považujem za solídny pokus o riešenie ďalšieho problému, 

ktorý tu je, akurát tam vidím problém pri preťaženosti, ako riešiť tých návštevníkov? Vrátim 

sa k opatreniu č. 5, neviem či si presne pamätám, o tom, že na Klokočine z evidencie 

motorových vozidiel občanov s trvalým pobytom na Klokočine a počtom parkovacích miest 

vychádza  koeficient 1,67. Viem, že ani toto rezidentské parkovanie nemá každému 

zabezpečiť to, že bude parkovať 3 m od domu, ale tento pretlak áut nevieme rozumným 

spôsobom vyriešiť a myslím si, že toto je na Klokočine a Dieloch problém takmer 
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neriešiteľný, napriek snahám a úvahám komisie, ktorá k tomu bude robiť, aj v akýchkoľvek 

odb. posudkoch, ktoré by sme si objednali zvonka. 

.  

Košťál – k opatreniu č. 5 - regulácia parkovania vozidiel v obytných súboroch zavedením 

rezidentského parkovacieho systému podľa trvalého pobytu obyvateľov, tiež som súčasťou 

tejto pracovnej komisie a keď sme dostali obytnú zónu, tak sa to týka kompletne celej 

Chrenovej. Tu som  povedal, že ja osobne s tým nesúhlasím, lebo nie všade je potrebné, aby 

bolo spoplatnené. Sú lokality na Chrenovej, kde ľudia majú dostatok parkovacieho miesta 

a ako povedal p. Kretter, sú to tie problémové obytné zóny, kde sú výškové budovy, čiže ak 

pôjdeme do tohto, budem  proti tomu, aby sa spoplatnila celá Chrenová formou rezidentského 

parkovania. Aj na VMČ sme odhlasovali, že sme boli proti celoplošnému obytnému súboru 

v rámci celej Chrenovej a vyvolali sme stretnutie s občanmi, aby boli informovaní, ktoré 

lokality by mali byť spoplatnené, ktoré sa týkajú opatrenia č. 5.  

 

Šumichrastová – bola by som veľmi rada, keby sa vypracovali takisto podmienky parkovania 

v CMZ, pretože autá z ostatných MČ prichádzajúce do mesta sa nesnažia parkovať 

v spoplatnenej časti mesta, ale vytláčajú rezidentov a  natláčajú sa                                                  

do vnútroblokových priestorov a obmedzujú veľmi obyvateľov. Takže tento problém je 

takisto akútny.  

 

Ajdariová – chcem sa spýtať vedenia mesta, či  Mesto ten systém parkovania zvládne samo                

vo vlastnej réžii alebo uvažuje nad tým, že by to riešila nejaká firma? Pretože padli už nejaké 

informácie v istej nemenovanej televízii, že je to možné, že nad tým naše Mesto uvažuje.  

 

primátor – myslím, že keď sme predložili tento materiál, tak si to chceme  riešiť sami. 

Riešenie vidím len v tom, aby sa čo najskôr zišla pracovná skupina, prehodnotila jednotlivé 

opatrenia a možno  si prizvala pár domových dôverníkov, ktorí majú s tým možno lepšie 

skúsenosti, pretože ako to sledujem, každý poslanec, ktorý vysloví svoj názor, tak je úplne iný 

a je protirečivý ako je v opatrení.  

 

Hlasovanie č. 31 (o návrhu p. Krettera: doplniť za opatrenie č. 5  

Opatrenie č. 6 

Zavedenie vhodného systému vnútroblokového parkovania 

Zámer: 

V tých uliciach, ktoré majú uzavretý priestor dostupný iba jedným vjazdom, ktorý je aj 

výjazdom z tohto priestoru, uplatniť systém vnútroblokového parkovania s využitím 

niektorých poznatkov z praxe uplatňovanej v Starom meste. 

Cieľ: 

Vnútroblokový priestor s označením obytná zóna zabezpečí iba parkovanie vozidiel 

obyvateľov príslušných bytových domov a zabráni ho svojvoľne  používať cudzími 

vozidlami, ktoré zaberajú parkovacie miesta obyvateľom vnútrobloku. 

a  

doplniť do ukladacej časti prednostovi MsÚ a príslušným odborným útvarom MsÚ  

- za využitia pracovnej skupiny zriadenej na prípravu koncepcie regulácie parkovania 

v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová /list ÚHA-DUaI-7397/2016            

zo 06.06.2016/ rozpracovať opatrenia č. 1 – 6 pre jednotlivé obytné súbory a materiál 

predložiť na mestské zastupiteľstvo) 

 

prezentácia - 26 

za - 24 
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proti - 0 

zdržali sa - 2 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 32 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch 

Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová 

s c h v a ľ u j e 

opatrenia pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, 

Chrenová vrátane doplňujúceho návrhu nasledovne: 

Opatrenie č. 1: 

Vylúčenie parkovania nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel v obytných súboroch 

Zámer: 

V obytných súboroch zriadiť Zóny zákazu státia pre nákladné vozidlá (nad 3,5t) a vozidlá 

s určenou nadrozmernou dĺžkou (dodávkové vozidlá N1 dlhšie ako 5m, traktory, autobusy 

a pod.) s časovým obmedzeným od 18.00 h. do 08.00 h. 

Návrh riešenia: 

Zriadenie zón zákazu státia nákladných vozidiel a určenie zákazov vjazdu nákladných vozidiel 

nad stanovenú dĺžku do obytných zón – dopravné značenie. 

Cieľ: 

Zamedziť parkovaniu vymedzených kategórií vozidiel (dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, 

autobusy, traktory a pod.) v jednotlivých obytných súboroch s vytvorením / vyčlenením 

parkovacích miest pre vozidlá kategórie N1 v týchto zónach, pričom pre ostatné určené 

vozidlá platí zákaz státia. 

Opatrenie č. 2 

Vyznačenie parkovacích miest vodorovným dopravným značením 

Zámer: 

Správne vyznačenie parkovacích miest obnovou vodorovného dopravného značenia. 

Návrh riešenia: 

Vyznačiť alebo obnoviť vodorovné dopravné značenie parkovacích miest. Pri 

rekonštruovaných, prípadne súvisle opravených komunikáciách sa odporúča použiť plastové 

vodorovné značenie, ktoré má podstatne dlhšiu životnosť ako klasické dopravné značenie 

s farbou. 

Cieľ: 

Získanie parkovacích miest obnovou dopravného značenia, nakoľko zanedbaným dopravným 

značením dochádza k tomu, že sa vedome resp. nevedome pri parkovaní zaberá väčšia plocha 

ako 1 parkovacie miesto. 

Opatrenie č. 3 

Úprava podmienok vyhradzovania parkovacích miest pre osobitné kategórie žiadateľov 

Zámer: 

Upraviť podmienky vyhradzovania parkovacích miest v obytných súboroch a jednoznačne 

ustanoviť dôvody oprávnenosti vyhradenia (napr. zdravotné postihnutie a pod.). 

Návrh riešenia: 

Upraviť príslušnú VZN o podmienkach vyhradzovania parkovacích miest. 

Cieľ: 

Obmedziť zneužívanie trvalého vyhradzovania parkovacích miest bez opodstatnenosti 

a splnenia dôvodov pre jeho vyhradenie. 
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Opatrenie č. 4 

Využitie voľných kapacít odstavných plôch (záchytných parkovísk) a parkovacích miest 

nákupných centier mimo času ich obchodnej prevádzky 

Zámer: 

Poskytnúť alternatívu pre parkovanie v čase parkovacej špičky v obytných súboroch 

a vytvorenie možnosti pre parkovanie kategórií vozidiel vylúčených z parkovania v obytných 

zónach (dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, nadrozmerné vozidlá). 

Návrh riešenia: 

Upraviť režim využitia odstavných plôch a záchytných parkovísk formou dopravného 

značenia a zapojiť ich do systému parkovania v obytných súboroch. 

Cieľ: 

Prispieť k lepšej logistike pri využití odstavných a záchytných plôch pre účely parkovania 

v obytných súboroch a zvýšiť využiteľnosť týchto plôch v záujme odľahčenia parkovania 

v samotných rezidentských zónach. 

Opatrenie č. 5 

Regulácia parkovania vozidiel v obytných súboroch zavedením rezidentského parkovacieho 

systému podľa trvalého pobytu obyvateľov 

Zámer: 

Regulovať parkovanie v obytných súboroch s dôrazom na zvýhodnenie postavenia rezidenta 

v príslušnej zóne parkovania. 

Návrh riešenia: 

Ustanoviť podmienky rezidentského parkovania vrátane jeho cenovej politiky vo VZN a určiť 

zóny rezidentského parkovania v jednotlivých obytných súboroch zvislým dopravným 

značením. 

Cieľ: 

Zavedením rezidentského parkovacieho systému sa sleduje v čo najväčšej možnej miere 

zvýhodniť a zlepšiť možnosti parkovania rezidentov, t. j. obyvateľov s trvalým pobytom 

v príslušnej zóne oproti nerezidentom. 

Predpokladané podmienky rezidentského parkovania: 

- vydanie rezidentskej karty (neprenosnej) pre prvé vozidlo rezidenta bude spoplatnené 

základným poplatkom, ktorý bude výlučne v „symbolickej výške“ (tzv. manipulačným 

poplatkom) 

- pre každé ďalšie vozidlo sa určí poplatok vo výške násobku základného poplatku 

- za vydanie abonentskej karty sa určí násobne vyšší poplatok ako bude základný poplatok 

za rezidentskú kartu 

- pre návštevníkov v príslušnej zóne bude vyčlenené dopravným značením určité množstvo 

parkovacích miest bez použitia parkovacej karty. Počet parkovacích miest pre 

návštevníkov bude najviac 5% z počtu parkovacích miest zóny 

- odstavné plochy budú v obytných súboroch navrhnuté tak, aby nenarušili koncept 

parkovania na základe rezidentských a abonentských parkovacích kariet, pritom ale aby 

vytvorili územný priestor bezplatného odstavenia vozidiel užívateľov bez platnej 

parkovacej karty 

- prípadné vydanie rezidentskej karty (prenosnej) bude v cene niekoľkonásobne vyššej ako 

základné poplatky pri rezidentských parkovacích kartách (neprenosných) 

Opatrenie č. 6 

Zavedenie vhodného systému vnútroblokového parkovania 

Zámer: 

V tých uliciach, ktoré majú uzavretý priestor dostupný iba jedným vjazdom, ktorý je aj 

výjazdom z tohto priestoru, uplatniť systém vnútroblokového parkovania s využitím 

niektorých poznatkov z praxe uplatňovanej v Starom meste. 
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Cieľ: 

Vnútroblokový priestor s označením obytná zóna zabezpečí iba parkovanie vozidiel 

obyvateľov príslušných bytových domov a zabráni ho svojvoľne  používať cudzími 

vozidlami, ktoré zaberajú parkovacie miesta obyvateľom vnútrobloku. 

u k l a d á 

prednostovi MsÚ a príslušným odborným útvarom MsÚ 

- vyčísliť predpokladané náklady na spracovanie projektovej dokumentácie pre úpravu 

dopravného režimu, t. j. projektov trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia 

a následne na realizáciu zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa schválených 

projektov 

- spracovať podmienky organizačného a prevádzkového zavedenia systému rezidentského 

parkovacieho systému vrátane jeho následnej správy a údržby    T:  10/2016       K: MZ 

- za využitia pracovnej skupiny zriadenej na prípravu koncepcie regulácie parkovania 

v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová /list ÚHA-DUaI-7397/2016     

zo 06.06.2016/ rozpracovať opatrenia č. 1 – 6 pre jednotlivé obytné súbory a materiál 

predložiť na mestské zastupiteľstvo) - uzn. č. 172/2016-MZ 

 

prezentácia – 26 

za – 23 

proti - 0 

zdržal sa – 1 

Návrh bol schválený. 

 

16. Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 

o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov 

         mat. č. 674/2016 

Materiál uviedol JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ. 

 

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

Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní 

verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov  

u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 

Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní 

verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov   

u k l a d á  

vedúcemu odboru komunálnych činností a životného prostredia  

zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra  

- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry 

č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov              

na úradnej tabuli MsÚ                                       T: do 10 dní 

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

 

- uzn. č. 173/2016-MZ 

 

prezentácia - 25 

za - 24 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 
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17. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 

o sociálnych službách      mat. č. 640/2016-1 

 

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

služieb.  

Mestská rada v Nitre prerokovala Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu 

Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách a odporúča predkladateľovi materiálu doplniť 

materiál v zmysle diskusie mestskej rady. 

 

Kolenčíková - dávam doplňujúci návrh k materiálu, a to z toho dôvodu,  že sa jedná o stravné 

lístky. Potrebujeme vložiť do materiálu účinnosť, pretože ak by nadobudol Dodatok účinok 

v strede mesiaca, nevie sa to zrealizovať, nakoľko sa lístky objednávajú dopredu.  

Dávam návrh v znení „Na vydaní tohto Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 o sociálnych službách 

sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 23. 6. 2016 a tento dodatok nadobúda účinnosť 

dňa 1. 8. 2016. 

  

Šmehilová – materiál rieši úhradu za soc. starostlivosť v zmysle zákona o soc. službách, ale 

rieši aj minimálny počet odobratých jedál v mesiaci a výšku úhrady za jedáleň a výšku 

príspevku Mesta a k tomu mám diskusný príspevok. Ako bolo povedané, v dôvodovej správe 

je uvedené koľko klientov pravidelne odoberá jedlá, koľko sporadicky. Je pravda, že ešte 

v minulom volebnom období sa zvažovalo urobiť také obmedzenie, že sa stanoví minimálny 

počet odobratých obedov pre klienta, ale potom sa začalo zvažovať, že čo potom s klientmi, 

keď idú na dovolenku alebo budú v nemocnici, keď odídu k svojim deťom opatrovať 

vnúčatá? Potom je otázne, keď neodoberie, či ukončíme zmluvu s takýmto klientom, kto to 

bude reálne sledovať a čo s klientom, keď bude mať tieto dôvody? Materiál zdôrazňuje, že ide 

o podpornú soc. službu, to znamená, že vytvárame komfortné soc. prostredie pre občanov 

nášho mesta. Je jasné, že mesto chce zefektívniť poskytovanie tejto podpornej služby, ale aj 

napriek tomu, že vytvára komfortnejšie prostredie si myslím, že by sme to nemali limitovať 

počtom odobratých obedov. Dobre varíme, preto máme tak veľa klientov, čo je smerom 

k zabezpečovateľovi toho stravovania pochvala z mojej strany. Chcem sa vyjadriť k výške 

úhrady za jedáleň a výšku príspevku mesta, na základe čoho určoval tie hranice? Keď sme to 

tvorili v min. volebnom období tie hranice, vychádzali sme pri prvej sadzbe z 1,5 násobku 

životného minima a z priemerného dôchodku. Musím povedať, že i napriek tomu, že pôvodný 

návrh prispieval dôchodcom, ktorí mali aj vyšší dôchodok ako je teraz uvádzané v návrhu, 

myslím, že by sme mali operovať s výškou životného minima, z nejakého násobku, s nejakým 

priemerným dôchodkom, s minimálnou mzdou, lebo máme veľa občanov, ktorí majú min. 

mzdu, starajú sa ešte o nezaopatrené deti a príspevok na stravu nedostávajú.  

Otázka na predkladateľa je, na základe čoho tie hranice tvoril a do akej miery sú 

objektivizované nejakými relevantnými dôvodmi?  

 

Kretter – možno konštatovať, že v našom meste prišlo k dobrému momentu, že vzrástol chýr 

o tom, že sa veľmi dobre varí v našich jedálňach, čo je pozitívne. Na Chrenovej sa                          

po rekonštrukcii presunulo všetko do Olympie, vzrástol tam počet stravníkov do takej miery, 

že sme na VMČ dostali pripomienku a požiadavku, aby sme to riešili, že už neberú ani ľudí, 

ktorí bývajú na Chrenovej. Diskutoval som to s riaditeľkou SZSS a dospeli sme k tomu, že sa 

musí prijať nejaké opatrenie. Predkladám návrh na uznesenie: v Čl. XIV, v § 18 doplniť nový 

ods. 9 znenia: „9. Pri poskytovaní sociálnej služby v jedálni mesto uplatňuje prednostnú 

rajonizáciu podľa mestských častí pre výdajné miesta stravy (jedálne) nasledovne:  

Olympia: Chrenová, Staré mesto, Zobor, Janíkovce, Dražovce 
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Baničova: Klokočina, Diely, Mlynárce, Kynek, Čermáň, Horné a Dolné Krškany, Párovské  

Háje. 

Ako som došiel k takémuto rozdeleniu? Zohľadnil som vzdialenosť, dostupnosť a v druhom 

rade je to úplne vyrovnané vzhľadom na počet obyvateľov oboch častí. Spolu je tam rozdiel 

cca 800 ľudí, vekovú štruktúru nemáme. Je tam slovo  „prednostné“, to neznamená 

kategorické odmietnutie, ale musíme niekde začať, aby ľudia z Klokočiny necestovali na obed 

do Olympie. 

 

JUDr. Činčurova – čo sa týka rozpätia príjmov, áno nevychádzali sme z výšky životného 

minima, lebo sa neupravovala už 3 roky, takže max. výška 240 € by predstavovala ako 1,2 

násobok životného minima, čo potom nekorešponduje s ostatnými platbami. Myslím si, že 

Nitra má nadštandardnú max. výšku príjmu, pretože napríklad B. Bystrica nám je 

porovnateľná, oni majú max. výšku príjmu 360 €, a potom si každý klient nad túto výšku 

musí platiť obedy v plnej výške. 

 

primátor – služba je skutočne nadštandard a kapacitne to nezvládame, musíme zaviesť 

reguláciu, to znamená minimálne 15 obedov. Takisto ako sa nedá chodiť autom, to sú 

situácie, ktoré nemusia byť podporované. Rovnako môže vzniknúť objektívny problém, ale 

mohol by sa riešiť na sociálnom ak by to nepoberal, lebo je to zdôvodniteľné. Je to zložitá 

vec, keď som počul 360 € v B. Bystrici, tak by som možno posledné dva riadky škrtol. 

 

Šmehilová – neviem či to môže byť zápisom v zápisnici, aby to bolo zohľadňované, lebo keď 

takto prijmeme bod 5, v súčasnosti nezohľadňuje nemocnicu, dovolenku, ap.. Ak by boli 

zohľadnené individuálne špecifiká, že to vieme do zápisnice dať, že sa to upraví, bola by som 

rada. Ak bude treba pozmeňovací návrh, ako to procesne urobiť tak, aby sme mali toto 

ošetrené. 

 

primátor – navrhujem doplniť uznesenie - dopracovať bod 5 v zmysle diskusie MZ 

a predložiť nový dodatok.  

 

prednosta – ak sa schváli tento dodatok, ak by sme chceli zmeniť pravidlá hry, musíme 

pripraviť nový dodatok, ktorý upraví to, čo bude schválené. Nedá sa to urobiť tým, že to 

dopracujem po MZ. Musí to byť schválené v MZ.  

 

Šmehilová – osvojujem si návrh.  

 

Hlasovanie č. 34 (o pozmeň. návrhu p. Krettera:  v Čl. XIV, v § 18 sa dopĺňa nový ods. 9 

znenia: „9. Pri poskytovaní sociálnej služby v jedálni mesto uplatňuje prednostnú rajonizáciu 

podľa mestských častí pre výdajné miesta stravy (jedálne) nasledovne:  

Olympia: Chrenová, Staré mesto, Zobor, Janíkovce, Dražovce 

Baničova: Klokočina, Diely, Mlynárce, Kynek, Čermáň, Horné a Dolné Krškany, Párovské  

Háje) 

prezentácia - 25 

za - 22 

proti - 0 

zdržali sa - 3 

Návrh bol schválený.  

 

Hlasovanie č. 35 (o návrhu p. Kolenčíkovej: doplniť a zmeniť záverečné ustanovenie:                  

„Na vydaní tohto Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 o sociálnych službách sa Mestské 
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zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 23.06.2016 a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 

01.08.2016“) 

prezentácia – 27 

za - 27 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 36 (o návrhu p. Šmehilovej: v predloženom návrhu v bode 5 doplniť za znenie: 

„za mesiace“ znenie: „s výnimkou zreteľahodných prípadov, ktoré odôvodňujú odobratie 

nižšieho počtu jedál za mesiac, a to so súhlasom poskytovateľa sociálnej služby.“) 

prezentácia – 24 

za – 24 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený.  

 

Hlasovanie č. 37 (ako návrhu na uzn. ako o celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych 

službách 

u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í   

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych 

službách podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien: 

- v Čl. XIV, v § 18 sa dopĺňa nový ods. 9 znenia: 

„9.  Pri poskytovaní sociálnej služby v jedálni mesto uplatňuje prednostnú rajonizáciu 

podľa mestských častí pre výdajné miesta stravy (jedálne) nasledovne: 

Olympia: Chrenová, Staré mesto, Zobor, Janíkovce, Dražovce 

Baničova: Klokočina, Diely, Mlynárce, Kynek, Čermáň, Horné a Dolné Krškany, Párovské                         

                Háje 

- v predloženom návrhu v bode 5 dopĺňa za znenie: „za mesiace“ znenie: „s výnimkou 

zreteľa hodných prípadov, ktoré odôvodňujú odobratie nižšieho počtu jedál za mesiac, a to 

so súhlasom poskytovateľa sociálnej služby.“ 

- dopĺňa a mení záverečné ustanovenie: „Na vydaní tohto Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 

o sociálnych službách sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 23.06.2016 a tento 

dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.08.2016“ 

u k l a d á 

vedúcemu odboru sociálnych služieb zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra  

- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry 

č. 4/2014 o sociálnych službách na úradnej tabuli MsÚ                T : do 10 dní 

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

uzn. č. 174/2016-MZ 

 

prezentácia - 27 

za – 27 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 
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18. Informatívna správa – Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra                        

pre všetkých“ - Informácie (nielen) pre handikepovaných turistov  

        mat. č. 530/2016-1 

Materiál uviedol  JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ. 

 

Kolenčíková – mestská rada prerokovala materiál a odporučila ho MZ vziať na vedomie.  

 

Šmehilová – mám pár pripomienok, a to konkrétne by som sa chcela spýtať na aktivitu 

uvedenú na 5. strane „Zabezpečenie na stĺpoch svetelnej signalizácie aj zvukovú signalizáciu“ 

je pri plnení napísané, že „Na podnety obyvateľov mesta však boli niektoré zvukové 

signalizácie dočasne vypnuté“. Chcem iba upozorniť, že asi tento problém, ktorý nastáva 

v súlade s debarierizáciou by boli dobré,  keby odb. komisie prediskutovali a našli úzus akým 

spôsobom budú zvukové signalizácie umiestňované na križovatkách, ale bolo by dobré, keby 

sa tým reálne začali odb. útvary mesta zaoberať, aby sa to nejakým spôsobom optimalizovalo, 

aby nebolo, že Mesto vynaloží prostriedky na to, že zavedie zvukovú signalizáciu, a potom ju 

vypne. Aký to má efekt? Neslúži to ani občanom so zrakovým postihnutím a Mesto to stojí 

fin. prostriedky, to je moja poznámka. Na str. 6 pri verejnej doprave aktivita – Stavebné 

úpravy existujúcich prístreškov hromadnej dopravy s ohľadom na bezbariérovosť a je tam 

napísané, že na základe požiadaviek Republikovej špecifickej organizácie sa pristúpilo 

k úprave prístreškov tak, aby lavička a madlo neboli osadené v strede prístrešku, ale boli 

posunuté na stranu a z druhej strany bol voľný prístup pre imobilného občana, ale nepíše sa 

konkrétne kde sa to zrealizovalo, koľko takýchto opatrení sme zrealizovali. Bolo by dobre, 

keby sme takúto informáciu mali. 

 

primátor – posledných 29 prístreškov, všetky sú takto zrealizované. 

 

Šmehilová – bolo by super, keby to tam bolo uvedené. Bod 4. Aktivita - Realizovanie 

monitoringu budov a priechodov pre chodcov sa v plnení píše, že na základe vykonaného 

monitoringu bezbariérovosti budov, priebežne prebieha jeho aktualizácia. Mňa by zaujímalo 

kto to robí, kedy sa to robilo, s kým sa to robilo? Prosím písomne doplniť a predložiť 

poslancom.  

V bode 5. Oddychové zóny – Zabezpečiť budovanie ihrísk so špeciálnymi prvkami pre deti    

so zdravotným postihnutím, plnenie aktivity – Investičné akcie tohto typu neboli zaradené                  

do návrhu rozpočtu mesta. Chcela by som kompetentných poprosiť, existujú hojdačky pre deti 

na invalidných vozíkoch, keby v parku na Sihoti vedeli doplniť aspoň jednu hojdačku                

pre takéto deti. 

 

Hlasovanie č. 38 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 

správu - Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“ - Informácíe 

(nielen) pre hendikepovaných turistov 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Informatívnu správu - Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“ - 

Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov) - uzn. č. 175/2016-MZ 

 

prezentácia - 28 

za – 28 

proti - 0 

zdržal sa - 0  

Návrh bol schválený. 
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19. Návrh na zmenu uznesenia č. 54/2013-MZ zo dňa 14. 03. 2013 a zmenu 

uznesenia č. 180/2015-MZ zo dňa 11. 06. 2015  mat. č. 650/2016-1 

 

Materiál uviedol  JUDr. Kršiak, prednosta MsÚ. 

 

Kolenčíková – mestská rada na svojom zasadnutí uvedený materiál prerokovala. 

  

Hlasovanie č.  39  (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                

na zmenu uznesenia č. 54/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 a zmenu uznesenia č. 180/2015-MZ      

zo dňa 11.6.2015 

s c h v a ľ u j e 

1. zmenu uznesenia č. 54/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 a to tak, že: 

- v ukladacej časti sa na konci vety dopĺňa text: „a informatívnu správu o plnení 

Debarierizačných opatrení Mesta Nitry“ 

2. zmenu uznesenie č. 180/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 a to tak, že: 

- vypúšťa ukladaciu časť uznesenia) - uzn. č. 176/2016-MZ 

 

prezentácia – 28 

za – 28 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

20. Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku príspevkovej organizácie 

Správa zariadení sociálnych služieb, schváleného uznesením MZ v Nitre č. 

453/2015-MZ  zo dňa 17. 12. 2015   mat. č. 665/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Jančovičová, riaditeľka SZSS.  

 

Kolenčíková – mestská rada prerokovala Dodatok č. 1 k a odporúča ho schváliť podľa 

predloženého návrhu na uznesenie. 

 

Šmehilová – chcela by som poprosiť riaditeľku, aby mi poslala do mailu aký počet klientov 

na konkrétnu soc. službu máme zazmluvnených, koľko zamestnancov je odborných a koľko 

prevádzkových a či sedí prepočet v zmysle zákona o soc. službách. 

 

Štefek – podľa  môjho  názoru pod úsekom zdravotným  nemá čo robiť hl. kuchár, ten má byť 

v kuchyni pod úsekom stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti, to nám uniklo                         

pri schvaľovaní samotnej štruktúry. Je potrebné to upraviť.  

 

Hlasovanie č. 40 (Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh Dodatku č. 1                          

k Organizačnému poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, 

schváleného uznesením MZ v Nitre č. 453/2015-MZ zo dňa 17.12.2015 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb, schváleného uznesením MZ v Nitre č. 453/2015-MZ zo dňa 17.12.2015, 

podľa predloženého návrhu) – uzn. č. 177/2016-MZ 

 

prezentácia – 27 

za – 27 
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proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

21. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Nitre na II. polrok 2016      mat. č. 601/2016 

 

primátor – spĺňame všetky zákonom stanovené podmienky tzn. zo zákona 369/1990 

o obecnom zriadení, aby sa mestská rada a mestské zastupiteľstvo konalo minimálne raz                   

za 3 mesiace. Naplánované sú štyri mestské zastupiteľstvá a osem mestských rád. 

  

Hlasovanie č. 41 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 

časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2016  

s c h v a ľ u j e 

Časový plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2016 

podľa predloženého návrhu:  

 

Mestské zastupiteľstvo:  08. septembra 2016, 13. októbra 2016, 10. novembra 2016 

      15. decembra 2016 (rozpočet + materiály)        

        

Mestská rada:      23. augusta 2016, 06. septembra 2016, 27. septembra 2016 

                                       04. októbra 2016, 25. októbra 2016, 02. novembra 2016 (rokovací 

deň streda),  

                                       22. novembra 2016 (rozpočet + materiály), 13. decembra 2016)  

- uzn. č. 178/2016-MZ 

 

prezentácia – 27 

za – 27 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

22. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva 

v Nitre na II. polrok 2016      mat. č. 602/2016 

 

Hlasovanie č. 42 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 

časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 

2016 

s c h v a ľ u j e 

Časové plány zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2016  

podľa predloženého návrhu)  

 

prezentácia – 27 

za – 27 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 
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23. Návrh na zmenu Štatútu Redakčnej rady Mesta Nitry  mat. č. 618/2016 

 

Materiál uviedla p. Rácová.   

Mestská rada prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť zmenu Štatútu Redakčnej rady  

podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie č. 43 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                 

na zmenu Štatútu Redakčnej rady Mesta Nitry 

s c h v a ľ u j e 

zmenu Štatútu Redakčnej rady Mesta Nitry podľa predloženého návrhu s účinnosťou dňom 

schválenia) - uzn. č. 180/2016-MZ 

 

prezentácia – 25 

za – 23 

proti - 0 

zdržal sa - 1 

Návrh bol schválený.  

 

24. Návrh na voľbu člena Redakčnej rady Mesta Nitry  mat. č. 619/2016 

 

Materiál uviedla p. Rácová.  

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 24. 5. prerokovala návrh na voľbu člena a odporúča 

MZ zvoliť do tejto funkcie Mgr. Petru Ajdariovú. 

 

Hlasovanie č. 44 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                

na voľbu člena Redakčnej rady Mesta Nitry 

v o l í 

do funkcie člena Redakčnej rady Mesta Nitry Mgr. Petru Ajdariovú s účinnosťou dňom 

zvolenia) – uzn. č. 181/2016-MZ 

 

prezentácia - 26 

za – 25 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

25. Informatívna správa o dofinancovaní základných škôl so žiakmi 

z marginalizovaných skupín                mat. č. 679/2016 

 

Materiál uviedol Kršiak, prednosta MsÚ. 

 

Hollý – Mestská rada v Nitre prerokovala Informatívnu správu o dofinancovaní základných 

škôl so žiakmi z marginalizovaných skupín 

A. o d p o r ú č a  

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať na vedomie Informatívnu správu o dofinancovaní 

základných škôl so žiakmi z marginalizovaných skupín podľa predloženého návrhu 

 

B. o d p o r ú č a 

1. odboru školstva, mládeže a športu predložiť na mestskú radu do 31.12.2016 rozpracované 

body uvedené v materiáli   (minimálne 
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- orientácia školy na praktické vyučovanie,  

- možnosť ukončenia základnej školskej dochádzky pre dospelých) 

2. odboru investičnej výstavby a rozvoja predložiť na mestskú radu orientačné ceny, ktoré by 

boli potrebné na rekonštrukciu budov škôl v Dražovciach, v Krškanoch a na Krčméryho 

ul. 

 

Hlasovanie č. 45 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 

správu o dofinancovaní základných škôl so žiakmi z marginalizovaných skupín 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Informatívnu správu o dofinancovaní základných škôl so žiakmi z marginalizovaných skupín) 

- uzn. č. 182/2016-MZ 

 

prezentácia – 26 

za – 26 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

26. Informatívna správa – Akčný plán k PHSR mesta Nitry na roky 2015 - 2023 

mat. č. 662/2016 

Materiál uviedla Ing. Mochnaľ Koncošová, PhD.  

 

Šmehilová – chcem sa spýtať na projekt SP3 - 19, nájomné byty pre seniorov na ulici                       

J. Kráľa, Bernolákova. Ak som to dobre pochopila, tie  DOS sa budú predefinovávať? 

Chcem iba zdôrazniť, že je tam jeden projekt na plnenie komunitných služieb v rámci 

komunitného plánu, preto je tento komunitný plán v rámci mesta taký dôležitý, keďže sa                   

v tomto dokumente spomína jeho plnenie.   

 

JUDr. Činčurová – áno bude sa to predefinovávať na Nájomné byty pre seniorov. 

 

Hlasovanie č. 46 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 

správu - Akčný plán k PHSR mesta Nitry na roky 2015 - 2023  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Informatívnu správu - Akčný plán k PHSR mesta Nitry na roky 2015 – 2023) 

 - uzn. č. 183/2016-MZ 

 

prezentácia - 28 

za – 27 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

27. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc. za záslužnú 

činnosť a prínos v oblasti kultúry, histórie, medailérstva, numizmatiky a zachovania 

kultúrneho a duchovného dedičstva   mat. č. 624/2016 

 

primátor – navrhujem spoločnú rozpravu k návrhom na udelenie Ceny mesta, aby boli 

materiály individuálne predložené a individuálne schvaľovali 

 

Materiály uviedla Mgr. Bojdová, vedúca odboru kultúry. 
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Mestská rada odporučila schváliť MZ. 

 

Greššo – chcel by som spolu s ďalšími 4 poslancami predložiť návrh na zmenu uznesenia              

pri mat. č. 642/2016, ktorý sa týka Antonína Stavjaňu.  

Okrem odôvodnenia uvedeného v predloženom materiáli, ktoré je prioritne zamerané                      

na prezentáciu športových výsledkov a úspechov dosiahnutých pánom Stavjaňom, 

považujeme za potrebné pri predkladaní nášho návrhu zdôrazniť jeho ľudský a občiansky 

rozmer. Je prirodzené, že športovec a hokejový tréner je ľuďmi vnímaný v prvom rade                 

po tejto stránke. Vo vzťahu k Nitre a nitrianskemu hokeju nie je dosiahnutý titul pod jeho 

vedením jediným výsledkom jeho úspešného pôsobenia vo všetkých sezónach, počnúc 

sezónou 2005/2006, kedy doviedol družstvo k víťazstvu v základnej časti súťaže a následne 

k historicky prvej medaile, a to bronzovej. Po jeho opätovnom návrate do Nitry v sezóne 

2012/13 sa začala najúspešnejšia éra nitrianskeho hokeja, kedy v každej sezóne hokejisti Nitry 

dosiahli medailové umiestnenie (sezóna 2012/13 3. miesto, sezóna 2013/14  2. miesto, sezóna 

2014/15  3. miesto. Vyvrcholením jeho pôsobenia v Nitre bol zisk majstrovského titulu 

v uplynulej sezóne. Nezanedbateľnou skutočnosťou, na ktorej má zásluhu, je dvojnásobný 

postup do medzinárodnej súťaže CHL. „Kráľ Antonín I.“ ako ho nazval riaditeľ klubu                   

na oslavách zisku majstrovského titulu pred tisíckami nadšených nitrianskych fanúšikov však 

nie je iba športovým kráľom, ale aj osobnosťou s veľkým ľudským rozmerom. Za roky 

pôsobenia v našom meste sa stal ozajstným Nitrančanom. Zapájal sa aktívne do občianskeho 

života tak ako málokto. Mohli sme ho vidieť ako pomáha ľuďom so zdravotným hendikepom 

spolu s manželkou Simonou. Nebolo mu cudzie ani priložiť ruku k dielu pri čistení 

a upratovaní viacerých mestských častí. Počas všetkých svojich mimošportových aktivít si 

získal množstvo uznaní a blízkych a trvalých priateľov.  

Uvedené dôvody nás vedú k predloženiu nasledovného návrhu na zmenu uznesenia: V zmysle 

čl. 3, ods. 1 VZN č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien 

a dodatkov navrhujeme nasledovnú zmenu: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  prerokovalo 

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Antonínovi Stavjaňovi za rozvoj športu v 

meste Nitra, za výrazný podiel na získaní prvenstva HK Nitra v celoslovenskej súťaži a za 

významné zásluhy o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov  udeľuje Čestné občianstvo mesta 

Nitry Antonínovi Stavjaňovi za rozvoj športu v meste Nitra, za výrazný podiel na získaní 

prvenstva HK Nitra v celoslovenskej súťaži a za významné zásluhy o rozvoj mesta a život 

jeho obyvateľov   

ukladá vedúcemu odboru kultúry zabezpečiť akt udelenia Čestného občianstva mesta Nitry    

na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 

Kretter – podporujem tento návrh, ale napríklad p. Stavjaňa v tomto meste nežije, nebýva. 

Napríklad v meste N. Zámky majú taký systém udeľovania čestného občianstva, že ho môže 

dostať len ten občan, ktorý nemá trvalé bydlisko v tomto meste. Predložený návrh 

podporujem. Mám prosbu, aby sa na webovej stránke mesta našiel kompletný zoznam 

vyznamenávaných. 

  

Dovičovič – som z tých, ktorý sa pod návrh udelenia Čestného občianstva Antonínovi 

Stavjaňovi podpísali. Pre mňa je motiváciou k tomuto návrhu najmä to, aký je p. Stavjaňa 

človek. Možno to, čo drvivá väčšina vníma prioritne, to jeho hokejové on veľmi dobre dopĺňa 

svojím ľudským. 

  

primátor – ja som to ocenenie zvažoval, bavili sme sa o Cene mesta Nitry z toho dôvodu, že 

sme vyvažovali jeho osobnosť vo vzťahu k celému klubu a majstrovskému titulu. Nie je 

jediný, ktorí sa o to zaslúžili. Potom, kde je druhý tréner a ostatní, ktorí to všetko postavili           
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na nohy? Vy si nepamätáte situáciu, keď bol pred 5 rokmi celý klub rozvrátený. Vychádzal 

som z toho. Mne nevadí aj keď bude Čestný občan mesta Nitry, pretože sme sa, ľudsky  

chápali, ale myslím si, že v tomto prípade to udelenie Ceny mesta Nitry bolo dostatočným 

ocenením. 

 

Hlasovanie č. 47 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   

na udelenie Ceny mesta Nitry prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc. za záslužnú  činnosť a 

prínos v oblasti kultúry, histórie, medailérstva, numizmatiky a zachovania kultúrneho a 

duchovného dedičstva   

u d e ľ u je   

Cenu mesta Nitry prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc. za  záslužnú  činnosť a prínos v oblasti 

kultúry, histórie, medailérstva, numizmatiky a zachovania kultúrneho a duchovného dedičstva   

u k l a d á   

vedúcemu odboru kultúry zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre) – uzn. č. 184/2016-MZ 

 

prezentácia - 28 

za – 28 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

28. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry prof. RNDr. Ondrejovi Šedivému, CSc.,                   

za celoživotný prínos v skvalitňovaní vzdelávania v oblasti matematiky, za 

šírenie dobrého mena Nitry doma i v zahraničí mat. č. 625/2016 

 

Hlasovanie č. 48 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  prerokovalo Návrh           

na udelenie Ceny mesta Nitry prof. RNDr. Ondrejovi Šedivému, CSc., za celoživotný prínos                 

v skvalitňovaní vzdelávania v oblasti matematiky, za šírenie  dobrého mena Nitry doma                      

i v zahraničí    

u d e ľ u j e    

Cenu mesta Nitry prof. RNDr. Ondrejovi Šedivému, CSc., za celoživotný prínos                           

v skvalitňovaní vzdelávania v oblasti matematiky, za šírenie  dobrého mena Nitry doma                 

i v zahraničí 

u k l a d á  

vedúcemu odboru kultúry zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre) - uzn. č. 185/2016-MZ 

prezentácia – 27 

za – 26 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

29. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Antonínovi Stavjaňovi za rozvoj športu 

v meste Nitra a za výrazný podiel na získaní prvenstva HK Nitra 

v celoslovenskej súťaži     mat. č. 642/2016 

 

Hlasovanie č. 49 (o pozmeňovacom návrhu p. Grešša: Mestské zastupiteľstvo v Nitre   

prerokovalo Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Antonínovi Stavjaňovi  



 53 

za rozvoj športu v meste Nitra, za výrazný podiel na získaní prvenstva HK Nitra                     

v celoslovenskej súťaži a za významné zásluhy o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov    

u d e ľ u j e    

Čestné občianstvo mesta Nitry Antonínovi Stavjaňovi za rozvoj športu v meste Nitra,                   

za výrazný podiel na získaní prvenstva HK Nitra v celoslovenskej súťaži a za významné 

zásluhy o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov   

u k l a d á  

vedúcemu odboru kultúry zabezpečiť akt udelenia Čestného občianstva mesta Nitry                    

na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre) - uzn. č. 186/2016-MZ 

 

prezentácia – 26 

za - 16 

proti - 0 

zdržal sa - 8 

Návrh bol schválený. 

 

30. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry HK Nitra, s. r. o. za vynikajúce športové 

výkony, významné výsledky a propagáciu mesta Nitry mat. č. 641/2016 

 

Hlasovanie č. 50 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  prerokovalo Návrh             

na udelenie Ceny mesta Nitry HK Nitra, s. r. o. za vynikajúce športové výkony, významné 

výsledky a propagáciu mesta Nitry   

u d e ľ u j e  

Cenu mesta Nitry HK Nitra, s. r. o., za vynikajúce športové výkony, významné výsledky a 

propagáciu mesta Nitry  

u k l a d á  

vedúcemu odboru kultúry zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre) - uzn. č. 187/2016-MZ 

 

prezentácia – 28 

za – 26 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

31. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Volejbalovému klubu EKONÓM 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za vynikajúce športové 

výkony, významné výsledky a propagáciu mesta Nitry mat. č. 643/2016 

 

Hlasovanie č. 51 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  prerokovalo Návrh             

na udelenie Ceny mesta Nitry Volejbalovému klubu EKONÓM Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre za vynikajúce športové výkony, významné výsledky      

a propagáciu mesta Nitry   

u d e ľ u j e   

Cenu mesta Nitry Volejbalovému klubu EKONÓM Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre za vynikajúce športové výkony, významné výsledky a propagáciu mesta Nitry  

u k l a d á  

vedúcemu odboru kultúry zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre) - uzn. č. 188/2016-MZ 
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prezentácia - 28 

za - 27 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený.  

 

32. Návrh na zmenu uznesenia č. 140/2016-MZ zo dňa 28. 04. 2016 (Návrh na 

zámer odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra (prebytočné 

nehnuteľnosti) – bod B     mat. č. 660/2016 

 

Materiál uviedol p. Trandžík. 

V návrhu na uznesenie navrhujem doplniť nasledovné znenie: „v schvaľovacej časti uznesenia 

vypúšťa bod F v znení: „F – nehnuteľnosť č. 6 – záchytné parkovisko – kruhový objazd                  

na Bratislavu, k. ú. Nitra,  

schvaľuje zámer odpredaja novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 2282/1 – zastav. 

plochy o výmere 5 363 m
2
 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra, odčleneného geom. 

plánom č. 471/2008 z pozemkov „C“ KN parc. č. 2283/1, parc. č. 2282/2, parc. č. 2283/3 

a parc. č. 2282/1, zapísaných na LV č. 3681 formou priameho predaja minimálne za cenu 

podľa znaleckého posudku, resp. formou OVS, ak hodnota nehnuteľnosti podľa ZP bude 

vyššia ako 40 000,- € 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov         T: 31.12.2016       K: MR“. 

 

Hlasovanie č. 52 (o doplňujúcom návrhu p. Trandžíka: v schvaľovacej časti uznesenia 

vypúšťa bod F v znení: „F – nehnuteľnosť č. 6 – záchytné parkovisko – kruhový objazd                  

na Bratislavu, k. ú. Nitra,  

schvaľuje zámer odpredaja novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 2282/1 – zastav. 

plochy o výmere 5 363 m
2
 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra, odčleneného geom. 

plánom č. 471/2008 z pozemkov „C“ KN parc. č. 2283/1, parc. č. 2282/2, parc. č. 2283/3 

a parc. č. 2282/1, zapísaných na LV č. 3681 formou priameho predaja minimálne za cenu 

podľa znaleckého posudku, resp. formou OVS, ak hodnota nehnuteľnosti podľa ZP bude 

vyššia ako 40 000,- € 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov         T: 31.12.2016       K: MR“.) 

 

prezentácia – 23 

za - 23 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

(Vedenie rokovania prevzal p. Vančo, zástupca primátora) 

 

Hlasovanie č.53 (o návrhu na uzn. ako o celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Návrh na zmenu uznesenia č. 140/2016-MZ zo dňa 28.04.2016 (Návrh na zámer odpredaja 

nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra (prebytočné nehnuteľnosti) – bod B 

s c h v a ľ u j e 
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zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 140/2016-MZ zo dňa 28.04.2016 

nasledovne: 

- v schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodné znenie v bode B : 

„zámer odpredaja  pozemku „C“ KN parc. č. 1490 – zast. plochy a nádvoria o výmere 948 m
2
,   

v k. ú. Dolné Krškany zapísaný na LV č. 980 vo vlastníctve Mesta Nitra spôsobom prípadu 

hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov pre spoločnosť OFFENSIVE SPORTSWEAR, s. r. o., 

Majoránová 32, 821 01 Bratislava (IČO: 442 871 35) 

Dôvodom osobitného zreteľa je podpora a zachovanie účelu využitia nehnuteľnosti                

pre občiansku vybavenosť a služby spoločenského charakteru (podpora športu, výroba 

športového oblečenia a pomôcok, zamestnanosť) a záujem bezodkladného riešenia havarijného 

stavu predmetnej nehnuteľnosti v danej časti mesta“ 

 

nahrádza novým znením v bode B: 

 

„zámer odpredaja  pozemku parcely C KN č. 1490 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

948 m
2
, spolu so stavbou bez súp. č. na parcele C KN č. 1490 v k. ú. Dolné Krškany, 

zapísaných v LV č. 980 vo vlastníctve Mesta Nitra spôsobom prípadu hodného osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov pre spoločnosť OFFENSIVE SPORTSWEAR, s. r. o., Majoránová 32, 821 01 

Bratislava (IČO: 442 871 35) 

Dôvodom osobitného zreteľa je podpora a zachovanie účelu využitia nehnuteľnosti                

pre občiansku vybavenosť a služby spoločenského charakteru (podpora športu, výroba 

športového oblečenia a pomôcok, zamestnanosť) a záujem bezodkladného riešenia havarijného 

stavu predmetnej nehnuteľnosti v danej časti mesta“ 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť ďalší postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov        T: 31.10.2016        K: MR 

 

- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa bod F v znení:  

„F – nehnuteľnosť č. 6 – záchytné parkovisko – kruhový objazd na Bratislavu, k. ú. Nitra 

s c h v a ľ u j e  

zámer odpredaja novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 2282/1 – zastav. plochy o výmere 

5 363 m
2
 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra, odčleneného geom. plánom                  

č. 471/2008 z pozemkov „C“ KN parc. č. 2283/1, parc. č. 2282/2, parc. č. 2283/3 a parc. č. 

2282/1, zapísaných na LV č. 3681 formou priameho predaja minimálne za cenu podľa 

znaleckého posudku, resp. formou OVS, ak hodnota nehnuteľnosti podľa ZP bude vyššia ako 

40 000,- € 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  T: 31.12.2016   K: MR“) – uzn. č. 189/2016-MZ 

prezentácia – 20 

za – 19 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 
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33. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej umeleckej školy 

Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra  mat. č. 559/2016-1 

 

Materiál uviedla Mgr. Fintová, riaditeľka ZUŠ J. Rosinského. 

K poznámke z MZ - požiadali sme o vyjadrenie Ing. Civáňa z referátu IT v tom zmysle, či 

neovplyvní prenájom priestorov možný útok na infraštruktúru Mesta Nitry. Vyjadril sa, že 

neovplyvní, že prenájom priestorov nemá vplyv na možnú hrozbu a rovnaké možnosti                   

na prienik infraštruktúry mesta Nitry sú z akéhokoľvek miesta na svete. 

 

Vančo – mestská rada dňa 22. 3. uzn. č. 196/2016-MR prerokovala návrh na prenájom 

nebytových priestorov. Komisia navrhla cenu 45 €/m
2
/rok.  

 

Hlasovanie č. 54  - zmätočné 

 

Hlasovanie č. 55 (o návrhu výšky nájomného 45,- €/m
2
/rok ) 

prezentácia – 21 

za – 19 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 56 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej umeleckej školy Jozefa 

Rosinského, Vajanského 1, Nitra  

s c h v a ľ u j e  

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení    

s majetkom mesta Nitry v platnom znení 

prenájom  nebytových priestorov miestnosť číslo 209 (sklad hudobných nástrojov) o výmere 

13 m² nachádzajúcej sa na I. poschodí  budovy školy, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 

3681 pre katastrálne územie Nitra, obec Nitra ako budova ZUŠ, súpisné č. 1551, postavená   

na parcele reg. „C“ KN č. 2174 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 579 m
2
                   

vo vlastníctve Mesta Nity pre spoločnosť FHU Prestige, s. r. o., 935 22 Kozárovce 923, IČO: 

45 391 513 na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške           

45,- €/m²/rok. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že v miestnosti neprebieha 

vyučovanie, je momentálne dlhodobo nevyužívaná a je v záujme školy čo  najefektívnejšie 

využívať priestory budovy školy, a preto je možné miestnosť prenajať spoločnosti FHU 

Prestige, s. r. o. na kancelárske účely.  

u k l a d á 

riaditeľke ZUŠ Jozefa Rosinského zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia    T: 30.11.2016   K: MR) – uzn. č. 190/2016-MZ 

 

prezentácia - 21 

za - 20 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 
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34. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej umeleckej školy 

Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra          mat. č. 651/2016 

 

Materiál uviedla Mgr. Fintová, riaditeľka ZUŠ J. Rosinského. 

 

Greššo – mestská rada odporúča schváliť uvedený materiál. 

 

Vančo – navrhujem cenu navrhnutú komisiou 47,80- €/m
2
/rok.  

 

Hlasovanie č. 57 (o návrhu výšky nájomného 47,80- €/m
2
/rok) 

prezentácia - 22 

za – 20 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 58 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej umeleckej školy Jozefa 

Rosinského, Vajanského 1, Nitra  

s c h v a ľ u j e  

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení     

s majetkom mesta Nitry v platnom znení 

prenájom nebytových priestorov, a to miestnosť číslo 105 o výmere 54 m² nachádzajúca sa   

na  prízemí  budovy školy, ktorá je evidovaná na Katastrálnom odbore Okresného úradu 

Nitra, na liste vlastníctva č. 3681 pre katastrálne územie Nitra, obec Nitra ako budova ZUŠ, 

súpisné č. 1551, postavená na parcele reg. „C“ KN č. 2174 - zastavané plochy a nádvoria        

o výmere  1 579 m² na meno Mesto Nitra v celosti 

pre spoločnosť media cafe, s. r. o., Na Hôrke 49/14, IČO: 48 095 982  na dobu neurčitú        

s 3-mesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 47,80,- €/m
2
/rok 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že ZUŠ J. Rosinského má túto 

miestnosť dlhodobo nevyužívanú a v záujme školy je využívať budovu školy čo 

najefektívnejšie. 

u k l a d á 

riaditeľke ZUŠ Jozefa Rosinského zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia              T: 31.10.2016       K: MR) 

 

prezentácia - 17 

za – 17 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh nebol schválený.  

 

Hlasovanie č. 59 (o návrhu na uzn. – 2. alt.: Mestské zastupiteľstvo  v Nitre prerokovalo 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej umeleckej školy Jozefa 

Rosinského, Vajanského 1, Nitra  

n e s c h v a ľ u j e 

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení s 

majetkom mesta Nitry v platnom znení 
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prenájom nebytových priestorov, a to miestnosť číslo 105 o výmere 54 m² nachádzajúca sa na  

prízemí  budovy školy, ktorá je evidovaná na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nitra, na 

liste vlastníctva č. 3681 pre katastrálne územie Nitra, obec Nitra ako budova ZUŠ, súpisné č. 

1551, postavená na parcele reg. „C“ KN č. 2174 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  

1579 m² na meno Mesto Nitra v celosti 

pre spoločnosť media cafe, s.r.o., Na Hôrke 49/14, IČO: 48 095 982)   

 

prezentácia – 23 

za – 5 

proti - 1 

zdržali sa - 14 

Návrh nebol schválený. 

 

Zástupca primátora p. Vančo určil dohodovaciu komisiu v zložení: pp. Hollý, Štefek, Greššo. 

 

Hlasovanie č. 60 (o návrhu dohodovacej komisie ako celku vrátane ceny 49,- €/m
2
/rok: 

Mestské zastupiteľstvo v  Nitre prerokovalo Návrh na prenájom nebytových priestorov 

v budove Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra  

s c h v a ľ u j e  

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení     

s majetkom mesta Nitry v platnom znení 

prenájom nebytových priestorov, a to miestnosť číslo 105 o výmere 54 m² nachádzajúca sa   

na  prízemí  budovy školy, ktorá je evidovaná na Katastrálnom odbore Okresného úradu 

Nitra, na liste vlastníctva č. 3681 pre katastrálne územie Nitra, obec Nitra ako budova ZUŠ, 

súpisné č. 1551, postavená na parcele reg. „C“ KN č. 2174 - zastavané plochy a nádvoria        

o výmere  1 579 m² na meno Mesto Nitra v celosti 

pre spoločnosť media cafe, s. r. o., Na Hôrke 49/14, IČO: 48 095 982  na dobu neurčitú        

s 3-mesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 49,- €/m
2
/rok 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že ZUŠ J. Rosinského má túto 

miestnosť dlhodobo nevyužívanú a v záujme školy je využívať budovu školy čo 

najefektívnejšie. 

u k l a d á 

riaditeľke ZUŠ Jozefa Rosinského zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia              T: 31.10.2016      K: MR) – uzn. č. 191/2016-MZ 

 

prezentácia – 22 

za – 22 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

35. Návrh na prenájom nebytových priestorov Súkromnej strednej umeleckej škole 

v budove Základnej školy Škultétyho 1, 949 11 Nitra       mat. č. 680/2016 

 

Materiál uviedla Mgr. Martincová, riaditeľka ZŠ Škultétyho.  

Na zasadnutí mestskej rady bolo prerokované v sume 15,- €/m
2
/rok a mesačné zálohové 

platby na úhradu služieb poskytovaných v súvislosti s užívaním predmetu nájmu v cene                  

1 767,96 €.  
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prednosta - v uznesení mestskej rady bola suma odporučená 15,- €/m
2
/rok a mesačné 

zálohové platby na úhradu služieb poskytovaných v súvislosti s užívaním predmetu nájmu, 

a tam sa návrh na uznesenie končil, nestanovovala sa suma 1 767 €,  ale malo sa vychádzať 

z reálne vypočítaných mesačných platieb, ktoré si mala zabezpečiť samotná škola. Je potrebné 

osvojiť si návrh mestskej rady. 

 

Vančo – osvojujem si stanovisko mestskej rady za cenu 15,- €/m
2
/rok a mesačné zálohové 

platby.  

 

Hlasovanie č. 61 (o osvojenom stanovisku mestskej rady: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

prerokovalo Návrh na prenájom  nebytových priestorov Súkromnej strednej umeleckej škole       

v budove Základnej školy Škultétyho 1, 949 11 Nitra 

s c h v a ľ u j e 

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

prenájom  nebytových   priestorov v budove Základnej školy Škultétyho 1, 949 11 Nitra –       

v pavilóne A na treťom poschodí s rozlohou 769,04 m
2
 (z toho: 591,07 m

2
 učebne                    

a  177,97 m
2
 príslušenstvo) Súkromnej strednej umeleckej škole, Škultétyho 1, 949 11 Nitra, 

IČO: 42124956, na dobu určitú do 31. 08. 2018 na účely poskytovania stredoškolského 

umeleckého vzdelávania  v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nitra 1, a to 

budovy Základnej školy Škultétyho ul. 1 v Nitre, súpisné č. 525, na parcele č. 7242/3, 

zapísaných v katastri nehnuteľností Správa katastra v Nitre v liste vlastníctva č. 3989. Ide       

o obvyklé nájomné za nebytové priestory podľa VZN č. 21/2009, a to v zmysle dodatkov č. 8 

bod a): priestory prenajímané na nepodnikateľské účely nepodnikateľským subjektom za cenu 

15,- €/m
2
/rok a mesačné zálohové platby na úhradu služieb poskytovaných v súvislosti               

s užívaním predmetu nájmu (teplo, vodné, stočné, elektrická energia, odvoz odpadu) 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že ZŠ Škultétyho 1, 949 11 Nitra tieto 

priestory nevyužíva v dôsledku demografického poklesu počtu detí v uplynulom období. 

Vzhľadom na rastúce počty detí ZŠ Škultétyho navrhuje predĺžiť zmluvu o prenájme na dva 

roky. Získané finančné prostriedky škola plánuje využiť na rekonštrukciu hygienického 

príslušenstva. 

u k l a d á 

riaditeľke Základnej školy Škultétyho 1, 949 11 Nitra zabezpečiť uzatvorenie nájomnej 

zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia   T: 23.06.2016     K: MR) - uzn. č. 192/2016-MZ 

 

prezentácia – 22 

za – 21 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

(Vedenia rokovania sa ujal opäť p. primátor) 

 

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 

(„KÁBLOVÁ PRÍPOJKA K POZEMKU“ – vecné bremeno, Ing. Jozef Bisták) 

        mat. č. 673/2016 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

VMČ a komisia odporučila zriadenie vecného bremena za jednorazovú odplatu vo výške 2,- 

€/m
2
 a mestská rada, ktorá  prerokovala tento materiál 14. 6. a odporučila schváliť zriadenie 

vecného bremena pre p. Bistáka a manž. za jednorazovú odplatu 2,- €/m
2
 za podmienky, že ak 
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sieť prechádza komunikáciou alebo parkoviskom, treba riešiť túto sieť pretlakom. Je potrebné 

doplniť cenu za m
2
 a odporúčame podmienku, ktorú odporučila mestská rada. 

 

primátor – dopĺňame do uznesenia „jednorazová odplata 2,- €/m
2
“ ako to navrhla majetková 

komisia. 

 

Hlasovanie č. 62 (o návrhu jednorazovej odplaty vo výške 2,- €/m
2
) 

prezentácia - 23 

za – 21 

proti - 1 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 63 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  („KÁBLOVÁ 

PRÍPOJKA K POZEMKU“ – vecné bremeno, Ing. Jozef Bisták)  

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena in rem na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce 

na LV č. 7194, a to: 

- reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 009 m
2
 

- reg. „C“ KN parc. č. 425/111 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m
2
 

- reg. „C“ KN parc. č. 425/115 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m
2
 

- reg. „C“ KN parc. č. 462/103 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 969 m
2
 

  

pričom vecné bremeno bude spočívať v práve vlastníka pozemku reg. „C“ KN parc. č. 

8668/14 – orná pôda o výmere 1 219 m
2
 na LV č. 2021 v k. ú. Nitra ako oprávneného               

z vecného bremena: zriadiť a uložiť elektrickú prípojku NN a iné stavby súvisiace a potrebné 

na jej prevádzku vybudované v rámci stavby „KÁBLOVÁ PRÍPOJKA K POZEMKU parc. č. 

8668/14 v k. ú. Nitra“ na vyššie uvedených pozemkoch a vykonávať vlastnícke práva spojené 

s touto prípojkou, t. j. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy predmetnej stavby a jej odstránenie, vstup, 

prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi             

a mechanizmami oprávneného a v povinnosti Mesta Nitry, ako povinného z vecného 

bremena, strpieť zriadenie a uloženie uvedenej prípojky a obmedzenia súvisiace s výkonom 

vlastníckeho práva. Počas výstavby bude uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení 

vecných bremien. 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená za uvedených podmienok                     

po vybudovaní prípojky najneskôr do 6 mesiacov. Rozsah vecného bremena určí geometrický 

plán po zrealizovaní káblovej prípojky. Vecné bremeno bude zriadené na dobu určitú počas 

životnosti stavby za jednorazovú odplatu vo výške 2,- €/m
2
. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia               T: 30.11.2016          K: MR) – uzn. č. 193/2016-MZ 

 

prezentácia – 24 

za - 22 

proti - 1 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený.  
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37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ZVS, a. s.  

– kanalizácia, parc. reg. C KN č. 266/3, parc. reg. E KN č. 272/2, 272/1 a 78, k. 

ú. Kynek – vecné bremeno)    mat. č. 608/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Mestská rada odporúča schváliť zriadenie vecného bremena ako je uvedené. 

 

Hlasovanie č. 64 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     

na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ZVS, a. s. - kanalizácia, parc. 

reg. C KN č. 266/3, parc. reg. E KN č. 272/2, 272/1 a 78, k. ú. Kynek – vecné bremeno) 

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch v kat. území Kynek, na parcele registra C KN č. 

266/3 zapísanej v LV č. 7193 a na parcelách registra E KN č. 272/2, 272/1 a 78 zapísaných   

na LV č. 7665 vo vlastníctve Mesta Nitra v rámci líniovej vodnej stavby „Nitra Kynek - 

výtlačná a gravitačná kanalizácia“ podľa GP č. 33/2016,  

pričom vecné bremeno bude spočívať v rozsahu vyznačenom v GP č. 33/2016 v práve 

vybudovania a prevádzkovania čerpacej stanice, uloženia a prevádzkovania vedenia 

gravitačného kanalizačného potrubia DN 300, uloženia a prevádzkovania vedenia výtlačného 

kanalizačného potrubia DN 100 v prospech Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., 

Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu 

trvania podzemnej stavby. 

Náklady spojené so zápisom do katastra nehnuteľností znáša oprávnený z vecného bremena. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia  T: 31.10.2016    K: MR) – uzn. č. 194/2016-MZ 

 

prezentácia - 23 

za - 23 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok 

„C“ KN parc. č. 230/3, k. ú. Chrenová)   mat. č. 621/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

 

Hlasovanie č. 65 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                        

na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 230/3, 

k. ú. Chrenová) 

s c h v a ľ u j e 

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 230/3 – záhrady o výmere 284 m
2
, k. ú. Chrenová, 

zapísaný na LV č. 1223 vo vlastníctve Mesta Nitry, za kúpnu cenu 70,- €/m
2
 + DPH pre Ing. 

Silviu Bachovú, PhD., Biela 7, 949 01 Nitra a Iva Tománeka, Pri Strelnici 39, 949 01 Nitra, 

do podielového spoluvlastníctva, každý v podiele ½-ina k celku, z dôvodu, že na základe 

kúpno-predajnej zmluvy uzatvorenej s predchádzajúcimi vlastníkmi nehnuteľností                  

p. Romanom Gombárikom a p. Tatianou Houškovou (rod. Gombárikovou) sa žiadatelia stali 

novými vlastníkmi domu s. č. 763 postaveného na pozemku „C“ KN parc. č. 230/1 
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a pozemkov „C“ KN parc. č. 230/1 a 230/2, k. ú. Chrenová, zapísaných na LV č. 1167, 

nachádzajúcich sa na ul. Pri Strelnici 39, 949 01 Nitra. 

Pozemok „C“ KN parc. č. 230/3 - záhrady o výmere 284 m
2
, k. ú. Chrenová je priľahlý 

pozemok a nachádza sa v oplotení rodinného domu žiadateľov.  

Kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností. 

Do uzatvorenia kúpnej zmluvy bude predmetná nehnuteľnosť predmetom prenájmu budúcich 

kupujúcich podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu neurčitú, s výpovednou 

lehotou 3 mesiace za cenu 0,21 €/m
2
/rok, z dôvodu, že sú výlučnými užívateľmi tejto 

nehnuteľnosti, ktorá je oplotená spolu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov po celom 

obvode a tvorí súčasť areálu rodinného domu.  

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 

                                T: 30.09.2016          K: MR) – uzn. č. 195/2016-MZ 

prezentácia - 24 

za - 24 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena 

časti z pozemku parc. „C“ KN č. 1390/8, kat. úz. Chrenová, Wilsonovo 

nábrežie)       mat. č. 683/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

 

Hlasovanie č. 66 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     

na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti z pozemku parc. 

„C“ KN č. 1390/8, kat. úz. Chrenová Wilsonovo nábrežie)  

s c h v a ľ u j e 

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení 

zámenu časti 173 m
2
 z pozemku parc. „C“ KN č. 1390/8 – ostatné plochy v celkovej výmere   

1 216 m
2
 zapísanej v LV č. 1223 kat. úz. Chrenová vo vlastníctve Mesta Nitra, ako 

novovytvorenej parcely „C“ KN č. 1390/49 na základe geometrického plánu č. 83/2016         

za časť 173 m
2
 z pozemku parc. reg. „E“ č. 1745/1 – orná pôda v celkovej výmere 5 040 m

2
 

zapísanej v LV č. 3042, kat. úz. Chrenová vo vlastníctve Gastro Jet, s. r. o., IČO: 46 291 431,   

so sídlom: Ľudovíta Okánika 592/8, 949 01 Nitra, ako novovytvorenej parcely „C“ KN č. 

1338/13 na základe geometrického plánu č. 46/2016, pre plánovanú stavbu: „CYKLOTRASA 

WILSONOVO NÁBREŽIE (Univerzitný most) – Mostná ul. – Jesenského ul. (park Sihoť)“.  

Dôvodom zámeny ako prípadu hodného osobitného zreteľa je  zabezpečenie právneho vzťahu 

k umiestneniu plánovanej stavby: „CYKLOTRASA WILSONOVO NÁBREŽIE (Univerzitný 

most) – Mostná ul. – Jesenského ul. (park Sihoť)“, ktorej investorom a  stavebníkom je Mesta 

Nitra v  súlade s  platnou projektovou dokumentáciou.  Plánovaná stavba zahŕňa spoločný 

chodník s  cyklochodníkom a bude prechádzať v trase existujúceho chodníka na vrchole 

hrádze, na ul. Wilsonovo nábrežie v Nitre. 

Náklady spojené s  vyhotovením geometrického plánu a  vkladom do katastra nehnuteľností 

bude hradiť Mesto Nitra. 
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u k l a d á 

zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia    T: 31.12.2016   K: MR) 

- uzn. č. 196/2016-MZ 

 

prezentácia – 24 

za – 24 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Ivana 

Mesjarová a manž. – vecné bremeno)    mat. č. 672/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

VMČ, komisia majetku a mestská rada odporučila zriadenie vecného bremena za jednorazovú 

odplatu 2,- €/m
2
. Na základe toho predkladáme návrh na uznesenie zriadenie vecného 

bremena na pozemkom vo vlastníctve mesta Nitra v rozsahu GP, za účelom zriadenia inž. 

sietí s tým, že je potrebné doplniť cenu jednorazovej odplaty. 

 

primátor – návrh z komisie majetku je 2,- €/m
2
.  

 

Gavalovič – požaduje sa od nás, aby sme odsúhlasili vecné bremeno, ale ÚHA neodporúča, 

lebo sa tam plánuje komunikácia. Je to v rozpore a mali by sme to dať do súladu. Schválime 

vecné bremeno, a potom tam nebudeme vedieť spraviť cestu na Kynek, Šúdol, to znamená, že 

to bude dôležitá komunikácia. 

 

Štefek – v materiáli je spomínané, že na predmetnú stavbu je vydané právoplatné stavebné 

povolenie, to znamená, siete sú v zemi, neviem čo by mohlo brániť výstavbe tej komunikácie, 

my neuberáme z pozemku. Žiadatelia museli deklarovať, skadiaľ pôjdu siete. Dnes nám 

nezostáva nič iné, len to schváliť. 

 

Burda – všetci ťahajú popod imaginárnou cestou. Táto Furmanská nemá ani parcelné číslo, 

takže je to ako súčasť trávneho pozemku. Potiahnuť siete popod komunikácie nepovažujem                       

za tech. problém. Po meste je veľa sietí popod, ale na margo Furmanskej. pýtajú sa občania, 

kedy bude? PD stojí 32 tis. €, samotné náklady na komunikáciu sú vyčíslené na sumu 1,7 mil. 

€.   

 

Ing. arch. Ligačová – na vysvetlenie prečo sme neodporúčali – máme minimálne 4 žiadosti, 

kde chcú ísť do tej komunikácie prípojkami, dokonca tam ešte ide preložka kábel, ktorú 

realizujú Elektrárne s tým, že uvoľňujú zo šúdolských pozemkov, takže problém je v tom, 

keby sa ľudia dali dokopy a riešili uličný rozvod, na ktorý sa len napoja za ploty, nebol by 

problém. Čiže ak každý ťahá vedľa seba prípojku, nie je to koncepčné, systémové. Podarilo sa 

nám len s Elektrárňami vyrokovať, že by tam urobili nejakú rezervu, rozvod a skrine, ale iní 

správcovia to sami od seba nerobia. Preto dávame tam momentálne taký nesúlad, chceme aby 

sa dali vlastníci dokopy pokiaľ chcú stavať a urobili aspoň uličné rozvody.  

 

primátor – odporúčam hlasovať o cene 2,- €/m
2
 jednorazová odplata. 

 

Hlasovanie č. 67 (o návrhu jednorazovej odplaty vo výške 2,- €/m
2
) 

prezentácia - 25 
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za – 23 

proti - 1 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 68 (o návrhu na uzn. ako o celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Ivana Mesjarová       

a manž. – vecné bremeno) 

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena in rem na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce 

na LV č. 7194 v rozsahu vrátane ochranného pásma vyznačenom geometrickým plánom            

č. 104/2016 vyhotoveným Miroslavom Fuskom dňa 03.05.2016, a to: 

- reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 009 m
2
 v rozsahu 

322 m
2
 podľa GP č. 104/2016 

- reg. „C“ KN parc. č. 425/112 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m
2
 v rozsahu        

7 m
2
 podľa GP č. 104/2016 

pričom vecné bremeno bude spočívať v práve vlastníkov pozemkov reg. „C“ KN parc.           

č. 8711/1 – orná pôda o výmere 550 m
2
 a reg. „C“ KN parc. č. 8711/2 – zastavané plochy           

a nádvoria o výmere 137 m
2
 na LV č. 7380 v k. ú. Nitra ako oprávnených z vecného bremena: 

zriadiť a uložiť prípojky inžinierskych sietí – voda, elektrina a kanalizácia a iných stavieb 

súvisiacich a potrebných na ich prevádzku vybudovaných v rámci stavby „Rodinný dom“      

na vyššie uvedených pozemkoch a vykonávať vlastnícke práva spojené s týmito prípojkami,    

t. j. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie                 

a akékoľvek iné stavebné úpravy predmetnej stavby a jej odstránenie, vstup, prechod               

a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi                          

a mechanizmami oprávneného a v povinnosti Mesta Nitry, ako povinného z vecného 

bremena, strpieť zriadenie a uloženie uvedených prípojok inž. sietí a obmedzenia súvisiace        

s výkonom vlastníckeho práva.  

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú, počas životnosti stavby za jednorazovú odplatu        

vo výške 2,- €/m
2
. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia       T: 30.11.2016      K: MR) - uzn. č. 197/2016-MZ 

 

prezentácia – 26 

za – 21 

proti - 1 

zdržali sa - 3 

Návrh bol schválený.  

 

41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 

Chrenová (Helvyk Elevators, s. r. o., odpredaj pozemkov pod stavbou s. č. 

1114)        mat. č. 579/2016-1 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

VMČ súhlasil s odpredajom, komisia odporučila cenu 35,- €/m
2
 + DPH a mestská rada 

odporučila cenu 60,- €/m
2
 + DPH.  
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Hlasovanie č. 69 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     

na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová (Helvyk 

Elevators, s. r. o., odpredaj pozemkov pod stavbou) 

s c h v a ľ u j e 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

odpredaj častí pozemkov spolu o výmere 548 m
2
 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 

Chrenová, zapísaných na LV č. 2348 odčlenených podľa geom. plánu č. 37/2016 a to: 

- časť o výmere 286 m
2
 z pozemku „E“KN parc. č. 392 - trvalé trávne porasty – diel č. 1 

- časť o výmere 262 m
2
 z pozemku „E“KN parc. č. 393 - trvalé trávne porasty – diel č. 2, 

ktoré tvoria novovytvorený pozemok „C“KN parc. č. 809/11 – zast. plochy o výmere 548 m
2
, 

pre spoločnosť Helvyk Elevators, s. r. o., so sídlom Levická 51, Nitra, IČO: 35971983             

za kúpnu cenu 60,- €/m
2
 + DPH. 

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 uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia  T: 30.09.2016 K: MR)  

 

prezentácia – 25 

za – 25 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. 

Dražovce (ZsDis, a. s., odpredaj časti pozemku pre výstavbu trafostanice v 

rámci stavby „Vybudovanie strategického parku“ a zriadenie vecného bremena – 

právo prístupu)      mat. č. 648/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

 

Hlasovanie č. 70 (Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na nakladanie                         

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dražovce ZsDis, a. s., odpredaj časti 

pozemku pre výstavbu trafostanice v rámci stavby „Vybudovanie strategického parku“ a 

zriadenie vecného bremena – právo prístupu) 

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 odpredaja novovytvoreného pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra „C“KN parc. č. 139/5 

– ost. plochy o výmere 47 m
2
 v kat. území Dražovce, odčleneného geom. plánom č. 123/2016 

z pozemku „C“KN parc. č. 139/1, LV č. 1699 pre spol. Západoslovenská distribučná, a. s.,     

so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 za kúpnu cenu 27,77 €/m
2
 + DPH. 

Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že kupujúci vybuduje 

na predmetnom pozemku trafostanicu v rámci verejnoprospešnej stavby „Vybudovanie 

strategického parku“.  

2.   

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
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odpredaj novovytvoreného pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra „C“KN parc. č. 139/5 – ost. 

plochy o výmere 47 m
2
 v kat. území Dražovce, odčleneného geom. plánom č. 123/2016 

z pozemku „C“KN parc. č. 139/1, LV č. 1699 pre spol. Západoslovenská distribučná, a. s.,     

so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 za kúpnu cenu 27,77 €/m
2
 + DPH. 

Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že kupujúci vybuduje 

na predmetnom pozemku trafostanicu v rámci verejnoprospešnej stavby „Vybudovanie 

strategického parku“. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia      T: 31.03.2017  K: MR 

3.  

zriadenie vecného bremena in rem na novovytvorenom pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra 

v kat. úz. Dražovce, „C“KN parc. č. 139/6 – zastav. plochy o výmere 269 m
2
 odčlenenom 

geom. plánom č. 123/2016 z pozemku „C“KN parc. č. 139/1 – zast. plocha o výmere               

4 615 m
2
, LV č. 1699, pričom vecné bremeno bude spočívať v práve pešieho prechodu 

a prejazdu motorovými vozidlami k trafostanici na pozemku „C“KN parc. č. 139/5 v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36361518,  na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa 

schvaľovacej časti uznesenia    T: 31.03.2017  K: MR) - uzn. č. 199/2016-MZ 

 

prezentácia - 25 

za – 25 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. 

Dražovce (MH Invest, s r. o., prenájom pozemkov a zriadenie vecného bremena 

pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“ – preložky kanalizácie, 

vodovodu a OK)      mat. č. 649/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

 

Hlasovanie č. 71 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                

na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dražovce (MH Invest, 

s r. o., prenájom pozemkov a zriadenie vecného bremena pre stavbu „Vybudovanie 

strategického parku“ – preložky kanalizácie, vodovodu a OK) 

s ch v a ľ u j e 

1.  

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

prenájom častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Dražovce, zapísaných          

na LV 1699 na dobu určitú 12 mesiacov s výpovednou lehotou 2 mesiace odo dňa skutočného 

zahájenia stavebných prác na príslušnom stavebnom objekte pre spoločnosť MH Invest,          

s. r. o. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 821 09, IČO: 36 724 530 a to: 
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Parcela 

č. 

Druh 

pozemku 

Výmera 

dielu v 

m
2
 

Diel 

č. 
LV č. 

Výška 

nájmu v 

€/m
2
/rok 

Výška 

nájmu 

za 12 

mes. v 

€ 

K 

staveb. 

objektu 

č. 

GP č. 

C KN 

1264/40 

Zast. pl. 

a 

nádvorie 

1 3 1699 1,381 1,38 651 
61/2016 

a 62/2016 

C KN 

1264/41 

Zast. pl. 

a 

nádvorie 

48 2 1699 1,381 66,29 651 
61/2016 

a 62/2016 

E KN 

1339/1 

Orná 

pôda 
27 5 1699 1,356 36,61 534,555 

61/2016 

a 62/2016 

 

Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že spoločnosť MH 

Invest, s. r. o. vybuduje na predmetných pozemkoch verejnoprospešnú stavbu „Príprava 

strategického parku Nitra“. 

2.  

Zriadenie vecného bremena in rem na dobu neurčitú na pozemkoch uvedených v bode 1         

za odplatu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným po realizácii stavby, pričom vecné 

bremeno bude spočívať v práve spoločnosti MH Invest, s. r. o., Mlynské Nivy 44/A, 

Bratislava 821 09, IČO: 36 724 530 ako oprávneného z vecného bremena na trvalé 

umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí vybudovaných v rámci uvedenej stavby a práva 

vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav, údržby, preložky                 

a rekonštrukcie inž. sietí.  

Počas výstavby bude uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien      

a po realizácii bude uzatvorená Zmluva o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej bude 

zriadenie vecného bremena v prospech MH Invest, s. r. o. len v prípade, ak stavebné objekty 

umiestnené na týchto nehnuteľnostiach budú trvalého charakteru. V prípade stav. objektov 

dočasného charakteru sa povinnosť Mesta Nitra na zriadenie vecného bremena nevzťahuje. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia   

         T: 30.04.2017         K: MR) - uzn. č. 200/2016-MZ 

prezentácia – 24 

za – 22 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky                  

v k. ú. Veľké Janíkovce)      mat. č. 622/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

 

Hlasovanie č. 72 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     

na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky v k. ú. Veľké 

Janíkovce)  

s c h v a ľ u j e   

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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zámenu pozemkov v k. ú. Veľké Janíkovce vo vlastníctve Mesta Nitry, a to:  

1. parc. reg. „C“ č. 10/2 – zast. pl. o výmere 970 m
2 

                                 10/3 -  zast. pl. o výmere 31 m
2
    

                                 10/6 - zast. pl. o výmere 61 m
2
 

         a novovytvorená parc. reg. „C“ č. 362/36 – zast. pl. o výmere 14 m
2
 v k. ú. Veľké 

Janíkovce odčlenená Geometrickým plánom č. 05/2015 z pozemku „E“ KN parc. č. 362/1 

– zast. pl. o výmere 334 m
2
 zapísaná na LV č. 2614 na vlastníka Mesto Nitra. 

    Tieto pozemky sa nachádzajú v objekte kostola. Sú zapísané na LV č. 2614. 

2. parc. reg. „C“ č. 361/11 - zast. pl. o výmere 23 m
2
 

                                 361/26 - zast. pl. o výmere 7 m
2 

                                 361/27 - zast. pl. o výmere 1 m
2
  

Tieto pozemky sa nachádzajú pred farou. Sú zapísané na LV č. 492 na vlastníka Mesto   

Nitra. 

3. parc. reg. „C“ č.  309/1 – záhrada o výmere 805 m
2
 

                                  309/2 – záhrada o výmere 91 m
2 

                                  308/3 – zast. pl. o výmere 17 m
2 

Tieto pozemky sa nachádzajú v objekte Osvetovej besedy. Sú zapísané na LV č. 492         

na vlastníka Mesto Nitra. 

Spolu ide o výmeru 2 020 m
2
 

 

za novovytvorené pozemky v k. ú. Veľké Janíkovce vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi  

Biskupstva Nitra, zapísané na LV č. 1096, ktoré vznikli na základe GP č. 122/2015, a to: 

- parc. reg. „C“ č. 1695/189 – orná pôda o výmere 134 m
2
 

- parc. reg. „C“ č. 1695/190 – orná pôda o výmere 68 m
2
 

- parc. reg. „C“ č. 1695/191 – orná pôda o výmere 360 m
2
 

- parc. reg. „C“ č. 1695/192 – orná pôda o výmere 31 m
2
 

- parc. reg. „C“ č. 1695/193 – orná pôda o výmere 54 m
2
, 

ktoré vznikli odčlenením z pozemku „C“ KN parc. č. 1695/1 – orná pôda o výmere 

608 119 m
2
,
  

k. ú. Veľké Janíkovce , zapísané na LV č.  1096 vo vlastníctve 

Rímskokatolíckej cirkvi  Biskupstva Nitra, 

- parc. reg. „C“ č. 1695/194 – orná pôda o výmere 569 m
2
  

- parc. reg. „C“ č. 1695/195 – orná pôda o výmere 861 m
2
,  

ktoré vznikli odčlenením z pozemkov „C“ KN parc. č. 1695/1 – orná pôda o výmere 

608 119 m
2
 a parc. č. 1710/6 - trv. tráv. porast o výmere 2 324 m

2
, k. ú. Veľké 

Janíkovce, zapísané na LV č. 1096 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi  Biskupstva 

Nitra, 

- parc. reg. „C“ č. 1703/19 – zastavaná pl. o výmere 504 m
2
, ktorá vznikla odčlenením 

z pozemkov „C“ KN parc. č. 1703/19 – zastavaná pl. o výmere 3 077 m
2
 a parc. č. 

1703/4 - zastavaná pl. o výmere 3 024 m
2
, k. ú. Veľké Janíkovce, zapísané na LV č. 

1096 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi  Biskupstva Nitra, 

- parc. reg. „C“ č. 1703/40 – trv. tráv. porast o výmere 48 m
2
 

- parc. reg. „C“ č. 1703/41 – trv. tráv. porast o výmere 47 m
2
,  

ktoré vznikli odčlenením z pozemkov „C“ KN parc. č. 1710/6 – trv. tráv. porast 

o výmere 2 324 m
2
, parc. č. 1703/6 – ostatná pl. o výmere 1  000 m

2
 a parc. č. 1703/4 - 

zastavaná pl. o výmere  3 024 m
2
, k. ú. Veľké Janíkovce, zapísané na LV č. 1096       

vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi  Biskupstva Nitra, 

- parc. reg. „C“ č. 1703/42 – trv. tráv. porast o výmere 176 m
2
, ktorá vznikla 

odčlenením z pozemku „C“ KN parc. č. 1703/19 – zastavaná pl. o výmere 3 077 m
2
,    

k. ú. Veľké Janíkovce, zapísaná na LV č. 1096 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi  

Biskupstva Nitra 
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spolu ide o výmeru 2 852 m
2
 

bez ďalšieho finančného vyrovnania 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že Rímskokatolícka cirkev 

Biskupstvo Nitra predmetné pozemky vo vlastníctve Mesta Nitry reálne užíva alebo má 

záujem užívať a Mesto Nitra má záujem na pozemkoch vo vlastníctve Rímskokatolíckej 

cirkvi  Biskupstva Nitra vybudovať cyklotrasy. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zámennej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia              T: 31.12.2016       K: MR) - uzn. č. 201/2016-MZ 

 

prezentácia – 23 

za – 22 

proti - 0 

zdržal sa - 1 

Návrh bol schválený. 

 

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. 

Kasanová – odkúpenie nehnuteľnosti – k. ú. V. Janíkovce) mat. č. 644/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Na základe jednotlivých stanovísk a odporúčania mestskej rady predkladáme návrh                      

na uznesenie neschváliť odkúpenie časti z pozemku o výmere cca 37 m
2
 od p. Želmíry 

Kasanovej, k. ú. V. Janíkovce.  

 

Hlasovanie č. 73 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh               

na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (Ing. Kasanová – odkúpenie 

nehnuteľnosti – k. ú. V. Janíkovce) 

n e s c h v a ľ u j e  

odkúpenie časti o výmere cca 37 m
2
 z pozemku parcela registra „C“ KN č. 1064/327 – ostatné 

plochy o výmere 531 m
2
, zapísané na LV č. 1376 vo vlastníctve Ing. Želmíry Kasanovej, 

bytom Letecká 9, 949 07 Nitra, katastrálne územie V. Janíkovce) - uzn. č. 202/2016-MZ 

 

prezentácia – 20 

za – 19 

proti - 0 

zdržal sa - 1 

Návrh bol schválený. 

 

46. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra 

(Ing. Peter Medek, Pod Zlatým brehom 8, 949 01 Nitra – pozemok „E“ KN 

parc. č. 1071/6,  k. ú. Veľké Janíkovce)   mat. č. 655/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

VMČ odporúča odkúpenie pozemku, taktiež komisia majetku odporúča odkup podľa znal. 

posudku, mestská rada odporučila odkup pozemku od p. Medeka za cenu 17 €/m
2
. Včera nám 

bol doručený predbežný znalecký posudok, kde bola určená cena za pozemky v Janíkovciach, 

ide o cenu 16,37 €/m
2
. 

Predkladáme v I. alt. – návrh na schválenie odplatného nadobudnutia časti o výmere cca 210 

m
2
 z pozemku vo vlastníctve p. Medeka za kúpnu cenu, ktorú schváli MZ, a to z toho  

dôvodu, že tam bude umiestnená stavba - autobusové výbočisko Dlhá - Slamková. 



 70 

Keďže ideme odkupovať, odporúčam len 17 €/m
2
, bez DPH. 

 

Hlasovanie č. 74 (o návrhu kúpnej ceny 17 €/m
2
) 

prezentácia – 21 

za – 20 

proti - 0 

zdržal sa - 1 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 75 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     

na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (Ing. Peter Medek,                 

Pod Zlatým brehom 8, 949 01 Nitra – pozemok „E“ KN parc. č. 1071/6, k. ú. Veľké 

Janíkovce)  

s c h v a ľ u j e  

v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra 

v platnom znení 

odplatné nadobudnutie časti o výmere cca 210 m
2 

(presnú výmeru určí geometrický plán) 

z pozemku „E“ KN parc. č. 1071/6 – orná pôda o výmere 2 288 m
2
, zapísanej na LV č. 3205 

vo vlastníctve Ing. Petra Medeka, Pod Zlatým brehom 8, 949 01 Nitra, katastrálne územie 

Veľké Janíkovce do vlastníctva Mesta Nitra za kúpnu cenu vo výške 17,- €/m
2
  

Dôvodom odkúpenia je, že na uvedenom pozemku má byť umiestnená budúca stavba 

„Autobusové výbočisko Dlhá – Slamková, Nitra m. č. Janíkovce“. Ku kolaudácii bude 

vyhotovený porealizačný geometrický plán na presné stanovenie záberu výmery pozemku 

zastavaného stavbou autobusového výbočiska, na základe čoho bude uzatvorená riadna kúpna 

zmluva. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa 

schvaľovacej časti uznesenia          T: 30.06.2017          K: MR) 

 

prezentácia - 20 

za - 20 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

47. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra 

(Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19, 974 01 

Banská Bystrica – pozemok „E“ KN parc. č. 1080/3 a pozemok „C“ KN parc. č. 

1727/8, k. ú. Veľké Janíkovce)     mat. č. 656/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

VMČ, komisia a mestská rada odporučila tú istú cenu na odkup 17 €/m
2
. 

 

Hlasovanie č. 76 (o návrhu kúpnej ceny 17 €/m
2
) 

prezentácia – 20 

za – 20 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 77 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra (Rímskokatolícka 

cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19, 974 01 Banská Bystrica – pozemok 

„E“ KN parc. č. 1080/3 a pozemok „C“ KN parc. č. 1727/8, k. ú. Veľké Janíkovce)   

s c h v a ľ u j e  

v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra 

v platnom znení 

odplatné nadobudnutie časti o výmere cca 70 m
2 

(presnú výmeru určí geometrický plán) 

z pozemku „E“ KN parc. č. 1080/3 – orná pôda o výmere 569 m
2
, zapísanej na LV č. 2890 

a časti o výmere cca 3 m
2
 (presnú výmeru určí geometrický plán) z pozemku „C“ KN parc. č. 

1727/8 – orná pôda o výmere 193 m
2
, zapísanej na LV č. 1079 vo vlastníctve 

Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19, 974 01 Banská 

Bystrica, katastrálne územie Veľké Janíkovce do vlastníctva Mesta Nitra za kúpnu cenu                   

vo výške 17,- €/m
2
  

Dôvodom odkúpenia je, že na uvedenom pozemku má byť umiestnená budúca stavba 

„Autobusové výbočisko Dlhá – Slamková, Nitra m. č. Janíkovce“. Ku kolaudácii bude 

vyhotovený porealizačný geometrický plán na presné stanovenie záberu výmery pozemku 

zastavaného stavbou autobusového výbočiska, na základe čoho bude uzatvorená riadna kúpna 

zmluva. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa 

schvaľovacej časti uznesenia     T: 30.06.2017) – uzn. č. 204/2016-MZ 

 

prezentácia – 21 

za – 20 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

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

časti pozemku parc. „C“ KN č. 361/7, kat. úz. Veľké Janíkovce, ul. Hlavná – ul. 

A. Ďateľa)        mat. č. 634/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Na základe stanovísk a odporúčania mestskej rady predkladáme návrh na uznesenie schváliť 

ako PHOZ odpredaj časti pozemku o výmere 58 m
2
 za KC, ktorú odporučila mestská rada 

50,- €/m
2
 + DPH z dôvodov uvedených v návrhu na uznesenie. 

 

Hatala – vo výrokovej časti stanoviska mestskej rady je preklep, týka sa to Zobora, 

predpokladám, že to nesúvisí s týmto materiálom. 

  

Hlasovanie č. 78 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     

na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti pozemku parc. „C“ 

KN č. 361/7, kat. úz. Veľké Janíkovce ul. Hlavná - ul. A. Ďateľa)  

s c h v a ľ u j e 

spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.         

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj časti pozemku parc. „C“-KN č. 361/7 – ostatné plochy v celkovej výmere 117 m
2
 

zapísanej v LV č. 492, kat. úz. Veľké Janíkovce vo vlastníctve Mesta Nitra, a to ako 

novovytvorenej parcely „C“ KN č. 361/29 vo výmere 58 m
2
, odčlenenej podľa geometrického 
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plánu č. 46/2015, za kúpnu cenu 50,-- EUR/m
2
 + DPH, pre žiadateľa Michala Nemčeka, 

bytom ul. Hlavná č. 232/121, 949 07 Nitra - Janíkovce, ako vlastníka priľahlej nehnuteľnosti. 

Dôvodom odpredaja pozemku je možnosť vyrovnania pomerov v križovatke ul. Hlavná a ul. 

A. Ďateľa v prospech priľahlého pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý pozemok udržiava. 

Žiadateľ uhradí náklady spojené s vyhotoveným geometrickým plánom a vkladom do katastra 

nehnuteľností. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia                      T: 31.08.2016      K: MR) – uzn. č. 205/2016-MZ      

 

prezentácia – 24 

za – 24 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

49. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Belaj – 

odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)   mat. č. 614/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Na základe stanoviska komisie majetku a mestskej rady, ktorá odporučila odpredaj za cenu 

podľa znaleckého posudku predkladáme návrh na uznesenie schváliť ako PHOZ odpredaj 

tohto novovytvoreného stavebného pozemku, parc. 803/19 o výmere 535 m
2
 v celosti a podiel 

1/24 na pozemku, ktorý je určený ako komunikácia za celkovú kúpnu cenu 22 670,63 € + 

DPH pre p. Andreja Belaja. 

 

Hlasovanie č. 79 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     

na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Belaj – odpredaj pozemku, k. ú. 

Horné Krškany) 

s c h v a ľ u j e  

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj novovytvoreného stavebného pozemku v kat. úz. Horné Krškany, parcela registra 

„C“ KN č. 803/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 535 m
2
, vedené na LV č. 7185,     

vo vlastníctve Mesta Nitra v celosti a novovytvorený pozemok parcela reg. „C“ KN č. 803/1 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 166 m
2
 určený na komunikáciu v podiele 1/24- ina, 

zapísaný na LV č. 8052, za kúpnu cenu vo výške 22 670,63 € + DPH, pre PharmDr. Ing. 

Andreja Belaja, PhD., bytom Šalgovská ul. 611/28,  945 03 Mojmírovce. 

Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že uznesením              

č. 28/2011-MZ zo dňa 27.01.2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre odpredaj 

novovytvorených pozemkov jednotlivo priamym predajom s tým, že každý kupujúci získa 

podiel na pozemku určenom na komunikáciu. Odbor majetku na základe schváleného 

uznesenia vyhlásil 2 x  ponukové konanie, na ktoré sa neprihlásil žiaden záujemca. 

Kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia      T: 31.12.2016  K: MR) – uzn. č. 2016/2016-MZ 

 

prezentácia – 24 

za - 24 



 73 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

50. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Butaš, 

Mošať - odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)  mat. č. 615/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Na základe schváleného zámeru, jednotlivých stanovísk a odporučenia mestskej rady  

predkladáme návrh na uznesenie schváliť ako PHOZ odpredaj tohto novovytvoreného 

pozemku v Krškanoch + podiel na budúcej komunikácii za KC podľa znaleckého posudku            

za cenu 21 865,50 € + DPH pre p. Butaša a Mošaťa každému v l/2-ine. 

 

Hlasovanie č. 80 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                      

na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Butaš, Mošať – odpredaj 

pozemku, k. ú. Horné Krškany) 

s c h v a ľ u j e  

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj novovytvoreného stavebného pozemku v kat. úz. Horné Krškany, parcela registra 

„C“ KN č. 803/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 516 m
2
, vedené na LV č. 7185,    

vo vlastníctve Mesta Nitra a novovytvorený pozemok parcela reg. „C“ KN č. 803/1 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 166 m
2
 určený na komunikáciu v podiele 1/24- ina, 

zapísaný na LV č. 8052, za kúpnu cenu vo výške 21 865,50 € + DPH, pre Mgr. Antona 

Butaša, bytom Žitavská 1848/12, 949 01 Nitra a pre Mgr. Richarda Mošaťa, bytom na Katruši 

491/9, 949 05 Nitra, každý v spoluvlastníckom podiele ½-ina . 

Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že uznesením              

č. 28/2011-MZ zo dňa 27.01.2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre odpredaj 

novovytvorených pozemkov jednotlivo priamym predajom s tým, že každý kupujúci získa 

podiel na pozemku určenom na komunikáciu. Odbor majetku na základe schváleného 

uznesenia vyhlásil 2 x  ponukové konanie, na ktoré sa neprihlásil žiaden záujemca. 

Kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia                   T: 31.12.2016     K: MR) - uzn. č. 207/2016-MZ 

 

prezentácia - 26 

za – 26 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

51. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch pod stavbou vo vlastníctve 

manželov Sládekových)      mat. č. 652/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Na základe jednotlivých stanovísk a odporúčania mestskej rady predkladáme návrh                           

na uznesenie schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve mesta za KC, ktorú 

odporučila mestská rada 26,56 €/m
2
 + DPH pre manželov Sládekových. 
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Hlasovanie č. 81 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    

na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, odpredaj 

spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch patriacich k nebytovému priestoru vo vlastníctve 

manželov Sládekových pod stavbou súp. č. 1458)   

s c h v a ľ u j e 

podľa § 9a ods. 8 pís. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1694/24593-ín vo vlastníctve Mesta Nitra       

na pozemkoch pod stavbou súp. č. 1458, na LV č. 5187 v k. ú. Nitra, za kúpnu cenu          

26,56 €/m
2
 + DPH, pre Ing. Jána Sládeka a manželku Ing. Evu Sládekovú, obaja trvale bytom 

Hornozoborská 342/89, 949 01 Nitra, nachádzajúceho sa na parcelách reg. „C“ KN a to: 

- parc. č. 2049/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m
2
 

- parc. č. 2049/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m
2
 

- parc. č. 2050 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 684 m
2
 

 Na predmetných parcelách je umiestnená stavba súp. č. 1458 – bytový dom č. 9,                   

v ktorej sú manželia Sládekoví vlastníkmi nebytového priestoru vo vchode č. 7., 1. posch., 

priestor č. 1 v zmysle LV č. 4497 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia       T: 31.12.2016      K: MR) - uzn. č. 208/2016-MZ 

 

prezentácia – 25 

za – 25 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

52. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 425/73 o výmere 20 m
2
, kat. úz. Mlynárce)   

                                                                                                              mat. č. 627/2016 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Sortiment potravinárskych výrobkov zostáva nezmenený. 

 

Hlasovanie č. 82 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                      

na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 425/73 o výmere 20 m
2
, kat. úz. Mlynárce)  

s c h v a ľ u j e  

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 425/73 – ostatné plochy o výmere 20 m
2
               

v katastrálnom území Mlynárce, zapísaný v liste vlastníctva č. 7194, vlastník Mesto Nitra,     

na ktorom je umiestnený predajný stánok so sortimentom potravinárskych výrobkov,            

pre nového vlastníka tohto stánku, Jozefa Úradníka STAVMAT, Beethovenova 3, Nitra, IČO: 

43 075 240 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 

453,76 €/rok z dôvodu, že Jozef Úradník odkúpil predajný stánok od predchádzajúceho 

majiteľa a nájomcu pozemku, Petry Pastierovej, bytom Rýnska 151/1, Nitra. Sortiment 

zostáva nezmenený. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia       T: 31.08.2016    K: MR) - uzn. č. 209/2016-MZ 
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prezentácia – 26 

za – 25 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

53. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (SPP – 

distribúcia, a. s. v zastúpení spoločnosťou TECHNOSPOL Slovakia s. r. o. 

Nitra, pozemok registra „C“ KN parc. č. 7811/11, kat. úz. Nitra, vecné 

bremeno)       mat. č. 630/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Na základe jednotlivých stanovísk a odporúčania mestskej rady predkladáme návrh                       

na uznesenie schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku 7811/11, ktorý bude spočívať 

v práve spol. SPP zriadiť, uložiť inž. siete, plynárenské zariadenie tak ako je uvedené 

v návrhu na uznesenie.   

 

Hlasovanie č. 83 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     

na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (SPP – distribúcia, a. s. 

v zastúpení spoločnosťou TECHNOSPOL Slovakia s. r. o., Nitra, pozemok registra „C“ KN 

parc. č. 7811/11, kat. úz. Nitra, vecné bremeno) 

s c h v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7811/11 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 723 m
2
,
 
kat. úz. Nitra, zapísaný v liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto 

Nitra,  

pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. so sídlom 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (v zastúpení spoločnosťou 

TECHNOSPOL Slovakia s. r. o, Mikovíniho 407/16, Nitra, IČO: 36 535 214)                      

ako oprávneného z vecného bremena: zriadiť a uložiť inžinierske siete – plynárenské 

zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov plynových vedení, prípojok a iných stavieb 

súvisiacich a potrebných na ich prevádzku v rámci stavby „Preložka NTL distribučného 

plynovodu Štúrova ul. Nitra“, vybudovanej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7811/11, 

kat. úz. Nitra a vykonávať vlastnícke práva spojené s plynárenskými zariadeniami, t. j. 

užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy predmetnej stavby a jej odstránenie, vstup, prechod a prejazd peši, 

motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami 

oprávneného a v povinnosti Mesta Nitra ako povinného z vecného bremena strpieť zriadenie 

a uloženie plynárenských zariadení a obmedzenia súvisiace s výkonom vlastníckeho práva 

spojeného s plynárenskými zariadeniami, ako aj nútené obmedzenie užívania zaťaženej 

nehnuteľnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so STN. 

Rozsah vecného bremena je vymedzený geometrickým plánom č. 34640371-38/2016. Vecné 

bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu určitú, počas životnosti plynárenského 

zariadenia  

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa 

schvaľovacej časti uznesenia   T: 31.10.2016    K: MR) – uzn. č. 210/2016-MZ 

 

prezentácia – 25 

za – 24 
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proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený.  

 

54. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitra do správy ZŠ 

Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra     mat. č. 628/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

 

Hlasovanie č. 84 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                          

na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitra do správy ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, 

Nitra  

s c h v a ľ u j e   

- odovzdanie  novovytvoreného  pozemku  registra  „C“  KN  parc.  č. 487 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere  961 m
2
, kat. úz. Nitra,  na  ktorom  je  postavená  stavba   ZŠ   

pavilónu IV, do správy ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra, v obstarávacej hodnote         

17 547,86 €   

- zmenu  pôvodnej   výmery 27 281 m
2
  pozemku  registra  „C“  KN  parc.  č. 485 –  

zastavané  plochy  a  nádvoria  na  novú výmeru 28 120  m
2
 v  kat.  úz.  Nitra,  čím sa 

zvýši obstarávacia hodnota pozemku zvereného do správy ZŠ Tulipánová o sumu            

15 311,75 €  

- odňatie  stavby  na  parc. č.  489 – sklad a pozemku registra „C“ KN parc. č. 489 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m
2
 zo správy ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, 

Nitra v súlade s geometrickým plánom číslo 12/2016, úradne overeným dňa 13.04.2016 

u k l a d á  

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o odovzdaní a prevzatí 

majetku do správy podľa schvaľovacej časti uznesenia   T: 31.08.2016         K: MR)  

 

- uzn. č. 211/2016-MZ 

 

prezentácia - 25 

za – 25 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

55. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 

parcely C KN  č. 926/5, 931/5, v kat. území Dolné Krškany – Marián Šranko) 

mat. č. 647/2016 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Na základe jednotlivých stanovísk a mestskej rady predkladáme návrh na uznesenie schváliť 

ako PHOZ odpredaj už novovytvorených parciel č. 926/5 o výmere 32 m
2
 a 931/5 o výmere              

328 m
2
 pre p. Mariána Šranka za KC 50 €/m

2
 + DPH. 

 

Hlasovanie č. 85 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                       

na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely C KN č. 926/5, 

931/5 v kat. území Dolné Krškany – Marián Šranko) 

s c h v a ľ u j e 

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   
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odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra, v kat. území Dolné Krškany, zapísaný v LV č. 

980 ako parcela registra C KN č. 926/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m
2
 

a novovytvorenú parcelu registra C KN č. 931/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere       

328 m
2
 zameranú podľa GP 45403066-070/2016, odčlenenú z parcely registra E KN č. 169/1 – 

zastavané plochy a nádvoria, zapísanej v LV č. 1818 vo vlastníctve Mesta Nitra, za kúpnu cenu 

50,- €/m
2
 + DPH pre Mariána Šranka, Ružová 4, 949 01 Nitra. 

Dôvodom predaja pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa je, že parcela C KN č. 

926/5 je nevyužívaná a obkolesená s vlastníctvom fyzických osôb, bez samostatného prístupu 

a pre Mesto Nitra nevyužiteľná. Parcela C KN č. 931/5 susedí s vlastníctvom žiadateľa, ktorý    

za účelom zlúčenia a usporiadania, zamedzí vytvoreniu čiernej skládky, skultúrni plochy, čím 

prispeje ku krajšiemu okoliu. 

Kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia  T: 31.12.2016  K: MR) – uzn. č. 212/2016-MZ 

 

prezentácia – 25 

za – 25 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

56. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 

parciel    E KN č. 868, 873, 880 spolu s domom s. č. 157 v kat. území Brezová 

pod Bradlom – Petra Škvorcová     mat. č. 623/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Predkladáme návrh na uznesenie, ako PHOZ odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta v  k. ú. 

Brezová pod Bradlom, parcely aj s domom v podiele 1/l6-ina za kúpnu cenu 560,- €                   

pre p. Petru  Škvorcovú, ktorá je vlastníčkou zostávajúceho podielu týchto nehnuteľností 

s tým, že aj náklady spojené s vkladom do katastra uhradí kupujúca.  

 

Hlasovanie č. 86 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                      

na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parciel E KN č. 868, 

873, 880 spolu s domom s. č. 157 v kat. území Brezová pod Bradlom – Petra Škvorcová) 

s c h v a ľ u j e  

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   

odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra, v kat. území Brezová pod Bradlom, zapísaných 

v LV č. 4921 ako parcely registra E KN č. 868 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         

284 m
2
, č. 873 – záhrada o výmere 453 m

2
, č. 880 – orná pôda o výmere 471 m

2
 spolu 

s domom so súpis. číslom 157 postavenom na parcele registra C KN č. 752 v podiele 1/16,       

za kúpnu cenu 560,- €  pre Petru Škvorcovú, Horný rad 534/5, 906 13  Brezová pod Bradlom. 

Dôvodom predaja pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa je, že parcely registra      

E KN č. 873, č. 880 sú obkolesené vlastníctvom fyzických osôb, bez samostatného prístupu 

a stavba so s. č. 157 v podiele 1/16 je pre Mesto Nitra nevyužiteľná.  

Žiadateľka je zapísaná v LV č. 4921 ako väčšinová spoluvlastníčka nehnuteľností v podiele 

15/16.  

Kupujúca uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností a vyhotovenie ZP. 
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u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia   T: 30.10.2016  K: MR) – uzn. č. 213/2016-MZ 

 

prezentácia – 24 

za – 23 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

57. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 

pozemku „C“ KN parc. č. 7487/1, k. ú. Nitra)   mat. č. 658/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Na základe jednotlivých stanovísk a odporúčania mestskej rady predkladáme návrh,  ktorý je 

v zmysle odporúčania komisie majetku a mestskej rady upravený, čiže schváliť ako PHOZ   

prenájom časti pozemku 7487/1 o výmere 28 m
2
 pre nového vlastníka p. Petru Michaličkovú 

za 1 916,86 €/rok za účelom prevádzkovania predajného stánku so sortimentom ovocie 

zelenina, potravinárske výrobky, bez alkoholických nápojov nad 20 % čistého alkoholu                  

v 1 litri.  Bolo to odporúčanie komisie a doplnenie prosím, aby si niekto osvojil. 

 

Doplnenie si osvojil p. Burda. 

 

Hlasovanie č. 87 (o osvojenom návrhu p. Burdu: doplniť „bez alkoholických nápojov               

nad 20 % čistého alkoholu v 1 litri“) 

prezentácia – 21 

za – 21 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 88 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN 

parc. č. 7487/1, k. ú. Nitra) 

s c h v a ľ u j e   

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

prenájom časti pozemku „C“ KN parc. č. 7487/1 – ostatné plochy o výmere 28 m
2
, k. ú. Nitra, 

na ktorom sa nachádza predajný stánok, zapísaného na liste vlastníctva č. 3681 na vlastníka 

Mesto Nitra, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške         

1 916,84 €/rok, pre Petru Michaličkovú, Petzwalova 17, 949 11 Nitra, IČO: 50348205            

za účelom prevádzkovania predajného stánku so sortimentom ovocie, zelenina a potravinárske 

výrobky bez alkoholických nápojov nad 20 % čistého alkoholu v 1 litri, z dôvodu,                  

že žiadateľka odkúpila predajný stánok nachádzajúci sa na pozemku od predchádzajúceho 

majiteľa stánku a nájomcu pozemku. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia    T: 30.09.2016    K: MR) - uzn. č. 214/2016-MZ 

 

prezentácia - 23 
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za - 23 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený.  

 

58. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ľubomír 

Pastier a manželka Petra Pastierová)   mat. č. 629/2016-1 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Na základe jednotlivých stanovísk predkladáme návrh na uznesenie. 

 

Hlasovanie č. 89 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     

na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Ľubomír Pastier a manželka 

Petra Pastierová)  

s c h v a ľ u j e  

zmenu nájomcu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7350 o výmere 18 m
2
, kat. úz. Nitra podľa 

Nájomnej zmluvy č. j. 1011/2015/OM zo dňa 03.06.2015 z fyzickej osoby Ľubomír Pastier     

a manželka Petra Pastierová, bytom Rýnska 1, Nitra,  na právnickú osobu, a to MINI 

POTRAVINY LP s. r. o. so sídlom 951 17 Cabaj - Čápor, Cabaj - Čápor 1350, IČO: 47 207 

493, z dôvodu zmeny formy podnikania 

u k l a d á  

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve č. j. 

1011/2015/OM zo dňa 03.06.2015 podľa schvaľovacej časti uznesenia     

    T: 31.07.2016        K: MR) - uzn. č. 215/2016-MZ 

prezentácia – 24 

za – 24 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

59. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 310/2015-MZ 

zo dňa 10. 09. 2015 v zmysle uznesenia č. 331/2014-MZ zo dňa 20. 11. 2014 a             

č. 223/2015-MZ zo dňa 11. 06. 2015 (odpredaj pozemku parc. „C“- KN č. 

1282/2 priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 1167, 1168, kat. úz. Nitra, ul. 

Ďurková o. č. 13, 15)      mat. č. 657/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Po vypracovaní KZ nám jednotliví vlastníci oznámili, že nepristúpia k odkúpeniu tohto 

pozemku, na základe toho predkladáme návrh na zrušenie uznesenia. 

 

Hlasovanie č. 90 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                       

na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 310/2015-MZ zo dňa 10.09.2015 

(odpredaj pozemku parc. „C“- KN č. 1282/2 priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 1167, 

1168, kat. úz. Nitra, ul. Ďurková o. č. 13, 15) 

z r u š u j e 

uznesenie č. 310/2015-MZ dňa 10.09.2015 v zmysle uznesenia č. 331/2014-MZ zo dňa 

20.11.2014 a č. 223/2015-MZ zo dňa 11.06.2015) – uzn. č. 216/2016-MZ 

 

prezentácia – 22 

za – 22 
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proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

60. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2016-MZ              

zo dňa 16. 05. 2016 (návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného 

návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj obytných domov                           

na Misionárskej ul. č. 7, 9 a 11 v Nitre“)  mat. č. 675/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Zmena uznesenia sa týka len doplnenie člena komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných 

návrhov z radov komisie MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť, 

nakoľko v zmysle VZN č. 22/2009 jeden člen musí byť z majetkovej komisie.  

Členovia tejto komisie sú:  pp. Burda, Slíž, Klačko, Greššo, Hollý a p. Oremus.  

 

Burda - navrhujem p. Jozefa Slíža. 

 

Hlasovanie č. 91 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     

na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2016-MZ zo dňa 16.05.2016 

(návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: „Odpredaj obytných domov na Misionárskej ul. č. 7, 9 a 11 v Nitre“) 

s c h v a ľ u j e  

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2016-MZ zo dňa 16.05.2016 

nasledovne: 

- v schvaľovacej časti uznesenia dopĺňa člena komisie na otváranie a vyhodnotenie 

súťažných návrhov spomedzi poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý je zároveň 

členom Komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť, a to:                      

p. Jozefa Slíža) – uzn. č. 217/2016-MZ 

 

prezentácia - 25 

za – 24 

proti - 0 

zdržal sa - 1 

Návrh bol schválený. 

 

61. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 

parcely C KN č. 1490 spolu so stavbou v kat. území Dolné Krškany – 

OFFENSIVE SPORTSWEAR, s. r. o.)   mat. č. 661/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Zámer bol na dnešnom MZ upravený, nakoľko sa tu nachádza aj stavba v dezolátnom stave, 

OFFENSIVE SPORTSWEAR chce zachovať základy tejto stavby, čiže bolo potrebné doplniť 

zámer na odpredaj nielen pozemku, ale aj časti tejto stavby na tomto pozemku.  

VMČ, komisia majetku odporučila odpredaj pre spoločnosť na základe schváleného zámeru 

podľa ceny znal. posudku. Aj mestská rada odporučila odpredaj parc. 1490 v k. ú. D. Krškany 

spolu so stavbou bez s. č. pre spol. OFFENSIVE SPORTSWEAR za KC podľa znal. posudku. 

Znalecký posudok nám bol doručený v priebehu týždňa a celková cena nehnuteľnosti je                 

vo výške 29 100 €. Na hodnotu pozemku mal značný vplyv faktor, že táto stavba si bude 

vyžadovať zvýšené  náklady na prípadnú asanáciu tejto stavby. 
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Mestská rada 14. 6. odporučila schváliť odpredaj pozemku a stavby za cenu znal. posudku, 

ktorý v čase zasadnutia mestskej rady ešte nebol vypracovaný, bol nám doručený v utorok, je 

v celkovej hodnote 29 l00 €. Toto je už konkrétny odpredaj pozemku plus stavby na tomto 

pozemku. Materiál, ktorý mal byť prerokovaný pred týmto materiálom č. 660/2016 bol 

prerokovaný na začiatku majetkových materiálov, pozmeňovací návrh k nemu dal                        

p. Trandžík.  

Zámer je schválený tak, že sa odpredáva nielen pozemok v k. ú. D. Krškany, ale predáva sa aj 

schátralá stavba na tomto pozemku. Tak bol upravený zámer a v mat. č. 661/2016 je už 

schválenie konkrétneho odpredaja ako PHOZ, a to k pozemku 1490 o výmere 948 m
2
 spolu  

so stavbou bez s. č. pre spol. OFFENSIVE SPORTSWEAR za KC znal. posudku 29 100 €, 

konečnú cenu určí MZ. 

 

Mikulášik – navrhujem cenu 32 tis. € za pozemok a stavbu. 

 

Hlasovanie č. 92 (o návrhu p. Mikulášika – odpredaj pozemku za kúpnu cenu 32 000,- €) 

prezentácia - 24 

za - 22 

proti - 0 

zdržal sa - 1 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 93 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                       

na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely C KN č. 1490 

spolu so stavbou v kat. území Dolné Krškany – OFFENSIVE SPORTSWEAR, s. r. o.) 

s c h v a ľ u j e 

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj  pozemku parcely registra C KN č. 1490 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     

948 m
2
, spolu so stavbou bez súp. č. na parcele C KN č. 1490 v k. ú. Dolné Krškany, 

zapísaných v LV č. 980 pre spoločnosť OFFENSIVE SPORTSWEAR, s. r. o., Majoránová 32, 

821 01 Bratislava (IČO: 442 871 35) za kúpnu cenu 32 000,- €. 

Dôvodom osobitného zreteľa je podpora a zachovanie účelu využitia nehnuteľnosti                

pre občiansku vybavenosť a služby spoločenského charakteru (podpora športu, výroba 

športového oblečenia a pomôcok, zamestnanosť) a záujem bezodkladného riešenia havarijného 

stavu predmetnej nehnuteľnosti v danej časti mesta. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia  T: 30.11.2016  K: MR) - uzn. č. 218/2016-MZ 

 

prezentácia – 25 

za - 22 

proti - 0 

zdržali sa - 2 

Návrh bol schválený.  
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62. Návrh na zmenu uznesenia č. 368/2015-MZ zo dňa 22. 10. 2015 (Návrh                           

na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 

pozemku z parcely C KN č. 4764/1 a E KN č. 3151, v kat. území Zobor –                 

Mgr. Karin Kazíková, bytom Dražovská 3A, 949 01 Nitra) mat. č. 645/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Na základe predloženej PD bola zmenená výmera zo 40 m
2
 na 99 m

2
, a zároveň bolo potrebné 

vybudovanie chodníka popri miestnej komunikácie je ulica Drážovská.  

Na základe jednotlivých stanovísk, ÚHA, komisie a mestskej rady predkladáme návrh                     

na zmenu uzn. č. 368/2015, kde sa mení výmera zo  40 m
2
 na 99 m

2
 za tú istú cenu                    

pre p. Karin Kazíkovú. 

 

Hlasovanie č. 94 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo návrh                     

na zmenu uznesenia č. 368/2015-MZ zo dňa 22.10.2015 (Návrh na nakladanie 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra - prenájom časti pozemku z parcely C KN                    

č. 4764/1 a E KN č. 3151 v kat. území Zobor - Mgr. Karin Kazíková, bytom Drážovská 3A,     

949 01 Nitra) 

s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 368/2015-MZ zo dňa 22.10.2015 

nasledovne: 

- v schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodné znenie: 

„prenájom časti o výmere cca 40 m
2
 z pozemkov v k. ú. Zobor vo vlastníctve Mesta Nitra, 

a to: parc. reg. „C“ KN č. 4764/1 na LV č. 3079 a parc. reg. „E“ KN č. 3151 na LV č. 4912             

pre Mgr. Karin Kazíkovú, bytom Drážovská 3A, 949 01 Nitra na dobu neurčitú s 3-mesačnou 

výpovednou lehotou za nájomné vo výške 15,- €/m
2
/rok.  

Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je to, že žiadateľka 

priestor plánuje využívať ako parkovacie miesta k prevádzke BAGETERIA“ 

nahrádza novým znením: 

„prenájom časti o výmere 99 m
2
 z pozemkov v k. ú. Zobor vo vlastníctve Mesta Nitra, a to: 

parc. reg. „C“ KN č. 4764/1 na LV č. 3079 a parc. reg. „E“ KN č. 3151 na LV č. 4912          

pre Mgr. Karin Kazíkovú, bytom Dražovská 3A, 949 01 Nitra, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 

výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 15,- €/m
2
/rok.  

Dôvodom prenájmu pozemku je zámer využiť uvedenú nehnuteľnosť na vybudovanie dvoch 

parkovacích miest k prevádzke BAGETERIA na vlastné náklady žiadateľky, ktoré umožnia 

parkovanie aj pre zákazníkov, chodník riešiť výpožičkou a po skolaudovaní stavby, chodník 

odovzdať do majetku Mesta Nitra. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia  T: 30.10.2016      K: MR“) - uzn. č. 219/2016-MZ 

 

prezentácia – 25 

za – 24 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 
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63. 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. 670/2016 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Chcem upozorniť, že k tomuto materiálu a nasledujúcemu mat. č. 671/2016 na základe 

odporučenia a vyžiadania mestskej rady sme predložili aktuálne znenie tohto uznesenia                  

č. 330/2014 v zmysle všetkých schválených zmien tohto uznesenia, kde je prehľad všetkých 

nájomcov. 

 

primátor – chcem požiadať odbor majetku o jednu vec. V poslednom čase veľa zmlúv 

prichádza na tržnicu tak, že nie jeden nájomca, ale štyria, piati a viackrát sa opakujú. To 

znamená, že na jeden stôl máme piatich. Môže to byť taktika a tieto pripisovania nájomcov 

asi súvisí s tým, že sa možno chcú vyhnúť časti poplatkov alebo lepšie využívajú tie priestory. 

Aby sme nedošli o nájomníkov na tržnici, ak to je tak. Všimol som si to pri podpise zmlúv 

v poslednom čase. 

  

Hlasovanie č. 95 (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 a to tak, že v schvaľovacej časti 

uznesenia v tabuľke pod poradovým číslo 1 sa: 

- k pôvodnému nájomcovi „Alena Palková“ dopĺňa nový spolunájomca „Andrea 

Čalkovská“) – uzn. č. 220/2016-MZ 

 

prezentácia – 23 

za – 22 

proti - 0 

zdržal sa - 1 

Návrh bol schválený. 

 

64. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 137/2016-MZ            

zo dňa 28. 04. 2016     mat. č. 671/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

 

Hlasovanie č. 96 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                      

na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 137/2016-MZ zo dňa 28.04.2016  

s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia č. 137/2016-MZ zo dňa 28.04.2016 a to tak, že v schvaľovacej časti 

uznesenia sa vypúšťa prvá odrážka v znení: 

„ pod poradovým číslom 2 sa pôvodný nájomca „Bohumil Hubáček“ mení na nového 

nájomcu „Kristína Kotlárová – Firma KIKA “) – uzn. č. 221/2016-MZ 

prezentácia - 22 

za - 22 

proti - 0 
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zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený.  

 

65. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. 

ú. Nitra, odpredaj pozemkov na Novozámockej ul.)  mat. č. 478/2016-1 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Upozorňujeme, že parcela 4588/5, ktorá je tiež predmetom žiadosti o odkúpenie tvorí 

prístupovú cestu do areálu ZŠ Krčméryho, ako aj k stavbe s. č. 2003, ktoré je na tomto 

pozemku a tento pozemok spolu so stavbou má v prenájme Slovenský zväz technických   

športov Fenix na základe NZ dobu určitú  10 rokov z roku  2012. Preto odporúčame, ak sa 

schváli zámer odpredaja, zriadiť vecné bremeno v prospech mesta Nitry za účelom prechodu 

prejazdu cez túto parcelu.  

VMČ neodporučil odpredaj, komisia odporučila schváliť zámer predaja v prípade, že bude 

súhlasné stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu k dopravnému napojeniu čerpacej 

stanici na Novozámockej ulici. MZ,  ktoré prerokovalo materiál 10. 3. 2016 taktiež vrátilo               

na dopracovanie s tým, že má byť doriešená dopravná situácia. Žiadateľ nám predložil 

vyjadrenie ministerstva vnútra Krajské riaditeľstvo PZ zo dňa 18. 4., ktorý súhlasí 

s realizáciou predmetného zámeru v rozsahu predloženej PD za podmienky, že dokumentácia 

bude upravená tak, aby bola zachovaná podmienka jednosmernej premávky v celom areáli 

a na obslužných komunikáciách čerpacej stanici. Prevádzka autoumývarne bude situovaná          

pre možnosť obsluhy bez vykonávania protismernej jazdy. Taktiež je potrebná dokumentácia, 

následne návrh dopravného značenia. Predkladáme návrh v troch alternatívach.  

 

Vančo – stanovisko VMČ Staré Mesto zo dňa 23. 11. je, že nesúhlasí s odpredajom 

predmetných pozemkov vzhľadom na lokalitu, ktorá je dopravne veľmi vyťažená. Krajský 

dopravný inšpektorát dal kladné stanovisko na moje prekvapenie, pretože v iných prípadoch 

v Starom Meste v mnohých iných lokalitách nám dali záporné stanovisko. Obyvatelia, ktorí 

tam žijú tam majú starú pekáreň, úrad NSK, kde parkujú autá, je tam prístupová cesta na ZŠ. 

Je to zelená plocha, ktorú by sme nemuseli predať za týmto účelom, najmä keď sú 300 m 

vzdušnou čiarou minimálne 2 benzínové pumpy, v Krškanoch ďalšia. Ak by MZ chcelo 

schváliť tento návrh, tak určite tak, aby sme to vecné bremeno prístupu pre ZŠ dali. Ja               

za toto nebudem hlasovať, pretože nie každú zelenú plochu treba predať a máme tam                      

3 čerpacie stanice. 

 

Hlasovanie č. 97 (o návrhu na uzn. – I. alt.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 

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

pozemkov na Novozámockej ul.) 

s c h v a ľ u j e 

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

zámer odpredať pozemky vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra zapísané na LV č. 

3681 a to:  

„C“KN parc. č. 4588/5 - zast. plochy o celkovej výmere 50 m
2
  

„C“KN parc. č. 4588/3 - zast. plochy o celkovej výmere 924 m
2
 

pre spoločnosť New Fuels Property s. r. o., so sídlom Hlavná 14A, Komárno, IČO: 48338907.  

Žiadateľ predložil Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s vlastníkmi pozemku „C“KN parc. č. 

4588/2, na ktorom plánuje vybudovať čerpaciu stanicu pohonných hmôt. Stavba spolu 

s prístupovými komunikáciami a spevnenými plochami zasahuje na pozemky vo vlastníctve 

Mesta Nitra a tvorí s nimi jednotný celok. Odpredaj parc. č. 4588/5 je možný len                    
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za podmienky, že nadobúdateľ zachová prístup cez tento pozemok z Novozámockej ul.         

do areálu ZŠ Krčméryho - nehnuteľnosti zapísané na LV č. 6173, ako aj k stavbe s. č. 2003 

a pozemkom „C“KN parc. č. 4655/2 a 4655/3, LV č. 3681, formou zriadenia vecného 

bremena v prospech Mesta Nitra ako vlastníka priľahlých nehnuteľností ako aj prípadného 

budúceho vlastníka. 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov   T: 31.10.2016    K: MR) - uzn. č. 222/2016-MZ 

 

prezentácia - 23 

za – 12 

proti - 1 

zdržali sa - 7 

Návrh bol schválený. 

 

66. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra              

(k. ú. D. Krškany, odpredaj pozemkov pod trafostanicou pri BD Dvorčanská ul.)

         mat. č. 682/2016 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

 

Hlasovanie č. 98 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    

na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. D. Krškany, 

odpredaj pozemkov pod trafostanicou pri BD Dvorčanská ul.) 

s c h v a ľ u j e 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

zámer odpredať novovytvorené pozemky v kat. území Dolné Krškany vo vlastníctve Mesta 

Nitra odčlenené geom. plánom č. 296/2015 z pozemku „C“KN parc. č. 1491/11 o výmere 

32 m
2
, LV č. 980 a to: 

„C“KN parc. č. 1491/11 zast. plochy o výmere 23 m
2
  

„C“KN parc. č. 1491/12 – zast. plochy o výmere 9 m
2
 

pre spol. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.  

Žiadateľ vybudoval na predmetných pozemkoch na vlastné náklady trafostanicu (Kolaudačné 

rozhodnutie č. SP 21202/2015-005-Ing. Km zo dňa 19.1.2016), z dôvodu zabezpečenia 

pripojenia bytového domu na Dvorčanskej ul. 63 vo vlastníctve Mesta Nitra.  

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov   T: 31.10.2016   K: MR)  

 

- uzn. č. 223/2016-MZ 

 

prezentácia – 24 

za - 23 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 
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67. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 

(odpredaj parciel  C KN č. 4064/1, č. 4066/1 v kat. území Nitra – Mgr. Martina 

Krištofová)       mat. č. 659/2016 

 

Materiál uviedla Ing. Némová, ved. odboru majetku.  

Dôvodom žiadosti je zámer na vybudovanie bytových jednotiek. Podľa úz. plánu sa 

predmetné pozemky nachádzajú v lokalite funkčne určenej pre bývanie, je tam navrhovaná 

zástavba od 1 do 6 nadzemných podlaží. Funkcia, ktorá tam prevláda je individuálna 

a skupinové formy bývania. Zámer zástavby je nutné konzultovať s ÚHA.  

VMČ odporučil odpredaj týchto pozemkov a komisia majetku prerokovala materiál                          

a odporučila schváliť zámer odpredaja pozemkov, ale formou OVS.  

Predkladáme návrh na uznesenie v troch alternatívach.  

 

Burda – dávam procedurálny návrh hlasovať o alt. č. 2, formou OVS. 

 

Hlasovanie č. 99 (o návrhu p. Burdu: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   

na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj parciel C KN č. 

4064/1, č. 4066/1 v kat. území Nitra – Mgr. Martina Krištofová) 

s c h v a ľ u j e  

zámer odpredať pozemky vo vlastníctve Mesta Nitra, v kat. území Nitra, parcely registra C KN 

č. 4064/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 894 m
2
, C KN č. 4066/1 – ostatné plochy 

o výmere 12 228 m
2
, zapísané v LV č. 3681 formou obchodnej verejnej súťaže 

u k l a d á 

vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov              T: 31.10.2016   K: MR) 

 

- uzn. č. 224/2016-MZ 

 

prezentácia – 26 

za – 23 

proti - 0 

zdržovali sa - 2 

Návrh bol schválený. 

 

68. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu                  

a pozemku                   mat. č. 638/2016 

 

Bielik – predkladáme Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení 

domu a pozemku v zmysle zákona 182 piatim žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle 

tohto zákona tak, ako sú uvedené v materiáli. 

 

Hlasovanie č. 100 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 

1. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku  

    na ulici  Wilsonovo nábrežie 10, 12, 14, 16 

2. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku  

    na ulici  Jurkovičova 16, 18, 20, 22 

3. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku  

    na ulici Hollého 6  

4. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku  

    na ulici  Zvolenská 17, 19 
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5. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku  

    na ulici  Beethovenova 3, 5, 7, 9 

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. Wilsonovo nábrežie 10, 12, 14, 16 
Odpredaj bytu č. 19 spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa   

 obytnom dome Wilsonovo nábrežie, o. č. 16  s. č. 141 a ideálnej  časti pozemku parcelné 

číslo 1657, Liborovi Dubíkovi za cenu 864,42 € /byt 427,10 € + pozemok 437,32 €/   

2. Jurkovičova 16, 18, 20, 22 
Odpredaj bytu č. 10 spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa   

v obytnom dome Jurkovičova  o. č. 16,  s. č. 395 a ideálnej  časti pozemku parcelné číslo 

7614, Veronike Konečnej a za cenu 274,99 € /byt 198,75 € + pozemok 76,24 €/ 

3. Hollého 6 
Odpredaj bytu č. 24 spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa   

v obytnom dome Hollého o. č. 6,  s. č. 1498 a ideálnej  časti pozemku parcelné číslo 2267,  

Jaroslavovi Sopkovi a za cenu 451,07 € /byt 352,10 €  +  pozemok 98,97 €/   

4. Zvolenská 17, 19 
Odpredaj bytu č. 15 spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  

v obytnom dome Zvolenská o. č. 17, s. č. 3 a ideálnej  časti pozemku parcelné číslo 

8607/94,  Mariane Krajčovej a Štefanovi Krajčovi za cenu 1 257,22 € /byt  1039,78 €         

+  pozemok 217,44 €/   

5.  Beethovenova 3, 5, 7, 9 

      Odpredaj bytu  č. 90, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa        

v obytnom dome Beethovenova o. č. 9, s. č. 449 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo        

7477, Antonovi Melušovi a Magdaléne Melušovej za cenu 710,12 € /byt 495,13 €             

+  pozemok 171,28 €/   

 

u k l a d á 

riaditeľovi Službytu Nitra s. r. o. zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv do 31.03.2017 

u r č u j e 

že toto uznesenie v príslušných bodoch schvaľovacej časti stráca účinnosť ak nedôjde    

k uzatvoreniu kúpnej zmluvy do 31.05.2017) - uzn. č. 225/2016-MZ 

 

prezentácia – 26 

za – 25 

proti - 0 

zdržoval sa - 0 

Návrh bol schválený.  

 

69. Návrh na odpredaj bytu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku na ul. Stavbárska 14, 16, 18    mat. č. 681/2016 

 

Bielik – rovnako ide o návrh na odpredaj bytu, spoločných častí domu, spoločných zariadení 

domu a pozemku na ul. Stavbárska 14, 16, 18 žiadateľke, ktorá spĺňa podmienky v zmysle 

zákona. 

 

Ajdariová – dovoľujem si Vám oznámiť, že na predmetnom návrhu mám osobný záujem. 
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Hlasovanie č. 101 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   

na odpredaj bytu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku na ulici  

Stavbárska 14, 16, 18 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj bytu č. 17, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa       

v obytnom dome Stavbárska 16, s. č. 1453 a ideálnej  časti pozemku parcelné číslo 725,    

Mgr. Petre Ajdariovej za cenu 433,33 € /byt  251,70 € + pozemok 191,63 €/   

u k l a d á 

riaditeľovi Službytu Nitra s. r. o. zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv do 31.5.2017 

u r č u j e 

že toto uznesenie v príslušných bodoch schvaľovacej časti stráca účinnosť ak nedôjde    

k uzatvoreniu kúpnych zmlúv do 31.07.2017) - uzn. č. 226/2016-MZ 

 

prezentácia – 25 

za – 25 

proti - 0 

zdržoval sa - 0 

Návrh bol schválený.  

 

70. Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta Nitry)  

                      mat. č. 567/2016 

Bielik – ide o pridelenie bytu na Novomeského 4, garsónka, ktorá nebola v predchádzajúcom 

období odsúhlasená na odpredaj formou dražby a preto predkladáme návrh na pridelenie                   

vo verejnom záujme spol. Službyt Nitra s. r. o. v súlade s § 6 odst. 1, písm. d) VZN 8/2004 

o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry za podmienky úhrady nedoplatku 

viažucemu sa k pridelenému bytu. 

 

Hlasovanie č. 102 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    

na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta Nitry)   

s c h v a ľ u j e 

pridelenie bytu – Novomeského 4, byt č. 59, 12. posch. – garzonka vo verejnom záujme 

spoločnosti Službyt Nitra s. r. o. v súlade s § 6 odst. 1, písm. d) VZN 8/2004 o zásadách 

nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry za podmienky úhrady nedoplatku viažúcemu   

sa k pridelenému bytu 

u k l a d á 

riaditeľovi Službytu Nitra s. r. o.  zabezpečiť uzatvorenie zmluvy) – uzn. č. 227/2016-MZ 

         

prezentácia – 23 

za – 23 

proti - 0 

zdržoval sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

71. Interpelácie 

 

Interpelácie neboli vznesené žiadne. 
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72. Diskusia 

 

Burda – predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v  Nitre odporúča 

primátorovi mesta Nitra a ukladá prednostovi MsÚ v  Nitre podať určovaciu žalobu                       

na Okresný súd Nitra proti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. o určenie 

vlastníctva a správy tzv. „vnútroblokovej“ kanalizácie v meste Nitra (ide o úseky kanalizácie 

medzi kanalizačnou šachtou pri bytových domoch na priľahlom chodníku a kanalizačnou 

šachtou na miestnej komunikácii.  

V dôvodovej správe uvádzam, že problém vnútroblokovej kanalizácie je problémom mesta 

Nitra podobne ako iných miest Slovenska. Už v roku 2008 Mesto Nitra na zasadnutie 

Mestskej rady vydalo právne stanovisko k veci. Vtedajší právny odbor odporučil:  

1) Rokovať so ZVAKom, aby priznal svoje vlastnícke právo k sporným úsekom kanalizácie. 

a. V prípade, že rokovania budú úspešné, možno so spol. ZVAK dohodnúť ďalší 

spoločný postup v riešení tejto otázky, napríklad spolufinancovanie opráv. Vzhľadom                 

na skutočnosť, že spol. ZVAK vyberá od spotrebiteľov stočné, mal by aj vykonávať 

minimálne činnosti správcu. 

b. V prípade, že nebude rokovanie úspešné, možno sa domáhať určenia vlastníckeho 

práva súdnou cestou. 

2) Kým nie je isté naše vlastníctvo k jednotlivým úsekom kanalizácie, nemôžeme svojvoľne 

vykonávať zásahy do nej a v žiadnom prípade nemôžeme previesť vlastníctvo k nej na inú 

osobu. 

3) Zákon č. 442/2002 Z. z. dovoľuje previesť vlastníctvo kanalizačnej prípojky z jej vlastníka 

na vlastníka verejnej kanalizácie.  

Dňa 8. 4. 2016 sa uskutočnilo na ZsVS, a. s., Nitra rokovanie za účasti primátora mesta                  

p. Dvonča a gen. riaditeľa ZsVS p. Podmanického, ktorý sa už vtedy vyjadril, že je to takmer 

nemožné, tak sme mu opätovne zaslali stanovisko MR a na toto stanovisko dal 18. 5. oficiálnu 

odpoveď, kde v závere napísali: „Opätovne sme na pracovnej porade vedenia a. s. dňa 16. 05. 

2016 konštatovali, že ZsVS, a. s. sa nemôže stať vlastníkom predmetnej spornej kanalizácie 

tak, že sa k nej proste prihlási“.  

Inými slovami, keďže sa nemôžu stať vlastníkom nejakou dohodou, vyčerpali sme všetky 

prostriedky, preto jedinou cestou v zmysle právneho stanoviska je podať určovaciu žalobu, 

a preto som ten návrh aj dal. 

 

Štefek – tento návrh ma veľmi prekvapuje a odporučil by som, aby si p. poslanec dal návrh 

poslancom NR SR, aby novelizovali zákon 182 o bytoch, ktoré sú nadobudnuté v osobnom 

vlastníctve. Bavíme sa o nie verejnej kanalizácii, ale o prípojkách, ktoré sú vždy                            

vo vlastníctve vlastníka RD, alebo BD, kde býva viac rodín. Už v minulosti som sa 

zúčastňoval rokovaní Službytu so ZsVS a už vtedy sme došli k záveru, že tu absentuje výrok. 

ZsVS sa môže hlásiť len k verejnej kanalizácii, ktorá začína presne od zberača, kde sú  

prípojky zapustené. V minulosti sme to už začali riešiť, keď vodárenská vypracovala PD 

a postupne sa prípojky začali robiť, investovalo do toho mesto Nitra, dnes je vlastníkom 

Mesto Nitra a treba v tomto pokračovať, treba to posúdiť a keď je nejaká háklivá a v rámci 

toho čo VMČ navrhovali deliť, tak už tam nejaká vnútrobloková kanalizácia už konkrétny 

prípad mohlo byť zohľadnené v tom návrhu. Vyzývam poslancov, aby za takýto návrh 

nezahlasovali. 

  

Burda - dovolím si nesúhlasiť s  p. Štefekom, pretože vodárenská spoločnosť nevie presne 

definovať, čo je verejná kanalizácia a definuje aj to, keď niekto berie stočné, to už sa nehlási 

k nákladom a my nehovoríme o úseku medzi kanalizáciou medzi BD a prvou šachtou. 

Hovoríme medzi prvou a druhou šachtou, ktorá je v telese miestnej komunikácie, ku ktorej sa 
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nikto nehlási. Komu to vyhovuje? Občanom určite nie, lebo keď sa niečo pokazí, vyzývajú 

občanov, aby si to opravili na vlastné náklady. Argument, že my sme akcionár, ale nie sme 

jediní rozhodujúci a tento problém už treba vyriešiť! Je to stanovisko právneho odboru, že 

treba podať žalobu, ak sa nedohodneme. Ak sa to nedá, musíme sa súdiť. 

 

Štefek – kto je čoho vlastníkom určuje zákon 442, tzv. vodný zákon  a vodárenská neberie 

peniaze len za odvádzanie splaškových vôd, ale aj za čistenie, a to je najväčšia položka 

stočného. Toto je problém celého Slovenska, preto odporúčam novelizovať zákon, aby to 

konečne vyriešili a my sa staráme o prípojky medzi hlavným zberačom na trase a RD. Je to  

na našej strane. 

  

primátor – je tu snaha poslanca, aby sa to riešilo. My sa tým zaoberáme od roku 2008, a tiež 

by som bol rád, keby bolo jasné vlastníctvo. Problém je možno ten, že to padne na občanov, 

ktorí kupovali byty v zmysle zák. 182. Súd  môže určiť, žaloba môže dopadnúť hocijako. 

Samozrejme popri tom môžeme vyvinúť iniciatívu smerom k poslancom NR SR. Asi by bolo 

dobré tento problém vyriešiť. Možno by sme mali hľadať konštruktívne riešenie. 

 

Bielik – na nás sa vlastníci obracajú najviac. V minulosti pri tvorbe zákona 182 je presne 

určené pokiaľ to patrí vlastníkom, čiže po prvú odovzdávajúcu šachtu. Od tejto tie 

vnútrobloky, tam je napojených viac objektov, čiže nie je to určené ku konkrétnemu domu  

a počas rokov dávala vždy vyjadrenie k napojeniu ďalšieho domu len vodárenská spoločnosť. 

Vyjadrenie vodárenskej spoločnosti aj v minulosti bolo také, že tam kde bolo ich vlastníctvo, 

dali súhlas a tam kde nebolo, tak dali, že nemajú námietky a  takých stavieb je                                

vo vnútroblokoch viacero. Nečudujem sa, že sa zo strany vodárov nehlásia, lebo sú tieto 

kanalizácie vo veľmi zlom stave, ale neriešilo sa, komu budú patriť inž. siete, či ktoré viedli  

už z cirkevných pozemkov, mestských alebo niektorých aj neidentifikovaných, ktoré 

vlastníkom ani nepatria.  

  

Dovičovič – 1/ v akom stave sa nachádza  súťaž architektonických návrhov na vybudovanie 

kúpaliska s celoročnou prevádzkou? 

2/ V akom stave je uzatvorenie rámcovej zmluvy na objekty stavby, ktorú uzatvorila 

Nitrianska investičná?  

3/ V akom stave je skutočná realizácia rekonštrukcie čermánskeho futbalového štadióna 

a v akej fáze sa nachádzame pri rekonštrukcii futbalového štadióna FC na Sihoti, to znamená, 

či už máme fin. krytie, stavebné povolenie a projekt? 

 

primátor – pokiaľ mám informáciu,  13. 7. by mala byť uzávierka návrhov.  

 

prednosta – súťaž návrhov je v materiáli, ktorý som posielal na základe podnetu                              

p. Dovičovičovi, kde sú termíny aj uvedené. Čo sa týka rámcovej zmluvy Nitrianskej 

investičnej, neviem či sme mali na mysli kanalizácie alebo budovy, stavby sú obidve, táto 

bola neúspešná. Pripravili sa podmienky nového obstarania, predpokladám, že ku koncu 

mesiaca bude vyhlásené nové obstaranie, nie však s centrálnou obstarávacou agentúrou. Čo sa 

týka rekonštrukcie futbalového štadióna, útvar VO pripravuje podklady pre vyhlásenie súťaže 

a takisto sú spracované aj podmienky pre vyhlásenie súťaže štadióna FC. Stavebné povolenie 

prebieha, je to v štádiu získavania vyjadrení dotknutých orgánov. Pokiaľ bude vyhlásené VO, 

typujem, že bude možno trojmesačné VO, možno aj s inými objektami vo vlastníctve mesta, 

to znamená, že pokiaľ bude výsledok VO stavebné povolenie, tak určite bude aj predmetom 

prerokovávania na MZ schválenie financovania rekonštrukcií štadiónov formou 

predpokladám schvaľovanie úveru Nitrianskej investičnej. 
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primátor – dnes tu zašumelo stavebné konzorcium, je to otázka realizácie inv. akcií, mali by 

sme si to vyjasniť, je to normálna vec, ktorá sa súťažila. Súťaž prebehla a na cesty, chodníky 

a parkoviská máme stavebné konzorcium. Budú medzi sebou súťažiť, neviem kto je 

v konzorciu, ako prebehla súťaž kanalizácie, cesty a chodníky. 

 

prednosta – súťaž bola ukončená polroka dozadu, s víťaznými uchádzačmi bola podpísaná 

rámcová zmluva, bola to spol. Strabag, Cesty Nitra a Eurovia. Jednotlivé zákazky sú zadávané 

otvorením súťažného prostredia elektronickou aukciou medzi týmito tromi uchádzačmi 

a na základe toho, je to asi 7 - 10 dňový proces, je po elektronickej aukcii oznámený 

centrálnou obstarávacou agentúrou víťaz príslušnej zadanej zákazky. 

 

Dovičovič – dobre som rozumel ohľadom úveru Nitrianskej investičnej, že MZ jej bude 

schvaľovať úver? 

 

primátor – všetky veci, ktoré sa týkajú majetku a financovania Nitrianskej investičnej  

podliehajú schvaľovaniu MZ. Tak je to v uznesení o vzniku Nitrianskej investičnej.  

 

Hollý – 1/ Dobiehajú nám karty na parkovanie v CMZ Damborského, Cintorínska, čiže 

daňový úrad, zbor justičnej stráže, súd, prokuratúra. Ako budeme ďalej postupovať? 

Parkovisko na Rosinského máme voľné, či sa pustia nasledujúce karty, ktorým padá platnosť 

tento rok a budeme presúvať do toho parkoviska na Rosinského? 

2/ Multifunkčné ihrisko, ktoré sme preložili z Dražoviec na ZŠ Škultétyho, tam po určitej 

dobe znovu prišlo k poškodeniu, dali sme ho oplotiť. To ihrisko je len pre účely ZŠ zriadené 

alebo je prístupné verejnosti? .  

3/ Čo sa týka parkovania, prosím v CMZ, ak uvažujeme čo treba ešte riešiť, ale z mojich 

skúseností sú už niektoré ulice nenormálne preplnené, kde nie je spoplatnené parkovanie 

autami, na križovatkách, na chodníkoch, na zeleni, čiže riešiť aj toto. Konkrétne hovorím 

o ulici Kukučínova, Jánošíkova, Mojzesova, Wilsonovo nábrežie, od križovatky 

Kalinčiakova. Je to tak zapratané, že smetiarske autá majú úplný problém sa tadiaľ dostať. 

4/ Prosba na p. primátora – blíži sa Klokočinský jarmok. Každý rok bojujeme s problémami 

zastrešenia okolo občerstvovacích stánkov. Každý rok máme problémy s dodávateľmi, dajú 

nám poškodené nefunkčné party stany, či by nebolo možné prekrytie priestoru veľkým 

stanom, vychádzalo by to 1 600,- €. Či by nebolo možné s dodávateľom rokovať 

o prestrešení, pretože buď si to mesto zaplatí, zmluva je podpísaná s nemenovanou firmou,  

ktorej sa vytankujú hektolitre piva v týchto priestoroch počas týchto troch dní, či je to pre nich 

taká veľká suma 1 600 €, čiže mohli by nám to tam dať a rok čo rok obsadzovať týmto 

štýlom, aby to bolo kultúrnejšie.  

5/ Moja prosba je ohľadom  Parku pod Borinou, trochu sme ho zrevitalizovali, urobili sme 

tam fontánku, prekrytie pergoly z mestských zdrojov. Neuvažujeme do budúcna ešte s el. 

prípojkou v tomto priestore? Na PD by bolo treba cca 600 €.  

6/ Sústavne kritizujem zmluvy správcami zelene, zase sa kosilo, je to roztrúsené                        

po chodníkoch, autách, keď naprší upcháva to kanalizácie, musí sa všetko prečisťovať. 

7/ Neviem kedy to bolo, ale VMČ Klokočina poskytol mestskej časti Zobor ešte l,5 mil. Sk  

zo súvislej opravy Škultétyho ulice a bolo povedané, že sa to na budúci rok vráti. Prosím keby 

bolo možné tieto peniaze vrátiť. 

 

primátor – neexistujú pôžičky medzi VMČ. Asi sa dohodlo, že sa bude robiť to a nie 

Škultétyho. Tak sa dohodnime, kedy sa bude robiť Škultétyho.  
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- Karty Damborského, Cintorínska sú vydané v počte 100 ks, ďalšie karty pokiaľ boli vydané 

na tieto ulici, prednosta dostal pokyn, že sa majú zameniť l : l, aby ľudia z tých úradov chodili 

parkovať hore na ZUŠ. Ak bude treba stretnutie so šéfmi úradov, zvoláme ho a skúsime to 

dohodnúť.  

- Multifunkčné ihrisko bola požiadavka viceprimátora a VMČ. Kto sa o to má starať, vy si 

dohodnite podmienky, my nemáme na to pracovníka. 

- Požiadavka CMZ, bavili sme sa o tom viackrát, je to neúnosná situácia, budeme sa to snažiť 

riešiť. 

- Máte vyčlenené peniaze na Klokočinský jarmok, nemusia sa všetky minúť len na programy, 

môžu sa použiť aj na prekrytie Heinekenu alebo iného. Na Klokočinský jarmok minieme 9 tis. 

€ na kultúrne programy a ostatné pýtame od MsS, NKS, MsP, zháňame sponzorov. Pomaly 

máte drahšiu akciu ako trojdňové celomestské centrálne slávnosti.   

- Elektrinu 600 € ste nemohli dať do tej položky 20 tisíc VMČ Klokočina? Vy rozhodujete 

o peniazoch, nie ja. 

 

prednosta – k parkovacím kartám boli vypracované zmluvy, boli zaslané na súd, prokuratúru, 

daňový úrad, Zbor väzenskej justičnej stráže, oni to pripomienkujú a potrebujú si doriešiť, kto 

má oprávnenie podpísať za nich tú zmluvu, takže čakáme na ich vyjadrenie, karty budú 

rozdané a zamenené za tie, ktoré sú vydané v CMZ. 

 

primátor  - prosím, aby to bolo limitované nejakým termínom, aby sa to mohlo uzavrieť. 

 

Oremus – bola by možná písomná informácia ohľadom Eurocity parku a toho mailu, ktorý 

sme dostali všetci poslanci, aby to bolo chronologicky vysvetlené ako ten prípad začal, aké 

tam boli vlastnícke vzťahy a či je tam naozaj nejaké vlastníctvo Mesta v rámci tohto územia 

a či by to mohlo byť pripravené na najbližšiu fin. komisiu v júli? 

2/ Pokiaľ si pamätám, myslím si, že bolo hovorené, že v júni by sme mohli mať informáciu 

ohľadom súťaže na výber dopravcu vo verejnom záujme, keďže končí zmluva s Arrivou?  

 

primátor – v polovičke roka 2017 a pripravujú sa podklady na súťaž.  

Možno v júli, pretože predpokladám, že budeme musieť zvolať jedno mimoriadne MZ. 

 

Oremus – dostali sme od p. Sedlára mail, pretože niečo z toho vypichol, ale chcel by som 

vedieť ako to bolo. 

 

primátor - p. Sedlár by mal začať chodiť na súdne pojednávania a zaplatiť mestu nájomné            

od roku 2008, ktoré nám dlhuje a všetky jeho súdne spory môžeme predložiť fin. komisii, aby 

dala návrh, akým spôsobom budeme voči nemu postupovať. Má to súvislosť s tou investíciou. 

Slušnosť by bola, keby ten mail poslal aj primátorovi a vedeniu mesta. Pamätám si čo 

povedal, že neviem narábať s financiami mesta. Tvrdil, že 5,8 km ciest je majetok mesta 

z rozhodnutia z roku 1947 a keď som sa pýtal na oddelení majetku mesta, či vlastníme niečo, 

tak mi povedali, že na LV nemáme nič. Ťažko ísť do sporu, keď tam nič nemáme. 

 

Hatala – 1/ chcem sa vrátiť k dvom návštevám, ktoré prebehli na Meste Nitra, a to návšteva 

europoslancov a návšteva ministra školstva. Trochu zazlievam garantom týchto akcií z mesta, 

minimálne nedali na vedomie poslancom zo šk. komisie, hlavne k návšteve min. školstva, kde 

boli pozvaní aj riaditelia škôl. Boli by sme sa radi zúčastnili aj tohto hromadného stretnutia 

a vypočuli si aspoň vízie ministra školstva. Bol by som rád, keby sme dobudúcna aspoň 

poslanci z odb. komisií dostali avízo, ak sa takéto návštevy uskutočnia. 
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2/ Kedy bude zrealizovaná investícia na škole kn. Pribinu? Je tam problém ten, že niektoré 

práce sa môžu zrevitalizovať len cez prázdniny, hlavne tie vnútorné. Ako sa s týmto počíta? 

 

primátor – za prvú vec sa ospravedlňujem, robili sme stretnutie riaditeľov MŠ a ZŠ, bola to 

dvojhodinová pracovná návšteva. Mali sme určitý zámer hlavne čo sa týka Tulipánovej školy, 

pozvali sme ministra na otvorenie šk. roka na ZŠ Tulipánová, už teraz avizujem, že poslanci 

budú vítaní. Zatiaľ minister prisľúbil návštevu. Návštevu europoslancov neviem kto riešil, 

išlo tam hlavne o Orechov dvor.  

2/ Neviem ako je to s telocvičňou školy kn. Pribinu, malo by sa to realizovať počas prázdnin.  

Dáme vám presnú odpoveď aj na veci p. Hollého, aká je zmluva s Heinekenom. 

  

Burda – bola tu spomenutá Arriva, že zmluva končí k 30. 6.  a mne sa dostala neoficiálna 

informácia, že je možné nepredĺžiť tú zmluvu, že tam bol termín  l,5 roka pred ukončením 

zmluvy keď sa neoznámi prevádzkovateľovi, že sa vyhlasuje nová súťaž, tak ako keby sa 

automaticky predĺžila pôvodná zmluva o 50 % dĺžky.  

 

primátor – Arriva žiada ďalšiu spoluprácu a stretnutie s poslancami. Chceli by predstaviť 

svoje zámery, zo súčasnej zmluvy im vyplýva možnosť, že za určitého schválenia by mohli 

predĺžiť o polovicu doby licenciu, ktorú v súčasnosti majú, ale to neznamená, že nemôžeme 

predložiť nové súťažné podmienky a nesúťažiť nového dopravcu. Aj Arriva môže byť 

úspešná.  

 

prednosta - 1,5 roka je doba, počas ktorej sa súťaží. Vyplýva to z praxe na VÚC a táto súťaž  

v takej kvalite na takéto dlhé obdobie trvala 1 rok, čiže predpokladám začať vypracovávať 

súťažné podklady a rokovať aj o možnom predĺžení vyplýva zo zákona, kde je takáto 

možnosť pre dopravcu v prípade, že nakúpil pre mesto dopravné prostriedky, investície, ktoré 

odpisuje a ešte ten čas odpisovania trvá aj po ukončení licencie, tak je tam tá možnosť                   

o polovicu obdobia,  ktoré bolo zazmluvnené ho predĺžiť, ale ako max. obdobie. Môže to byť 

rok, dva, ale max. až do piateho roku. 

  

primátor – môžem povedať, že k takejto dohode nedošlo. My stále tvrdíme, že ideme súťažiť, 

to znamená, že keby náhodou sa natiahne súťaž, dá sa s nimi narábať, že nám budú tú dopravu 

zabezpečovať.  

 

Mikulášik – mám tému, je to reklamácia vád po položení  kanalizácie v MČ Kynek. Posledný 

kontakt v tejto veci sa konal začiatkom apríla, kedy sme sa zišli na obhliadku vád, ktoré sme 

reklamovali vlani v auguste. Niektoré vady z tejto obhliadky prijali, niektoré nie, povedali, že 

tie, ktoré odmietajú prijať, že o tom bude rozhodovať nejaká odborná komisia. Opäť sa 

odmlčali, tie vady, ktoré prijali sa mali odstrániť do konca mája, nejaké malé výtlky sú 

spravené, ale nie  na všetkých komunikáciách, tak to považujem za otvorené, ale nemáme od 

nich informácie čo s tým, a pritom nám plynie 4. rok záručnej lehoty na týchto 

komunikáciách. Mali by sa zmobilizovať a dať stanoviská k otvoreným problémom, ktoré sa 

tam konštatovali, lebo na Ovocinárskej sme žiadali súvislé úseky opraviť. Je to tam posadané 

na veľkých plochách, odmietli to prijať, ale koncové stanovisko od nich nemám. Malo by sa k 

tomu zvolať sedenie, lebo na poslednom stretnutí správca komunikácie tam nebol prizvaný a 

ťažko mi je ako poslancovi rozprávať, bol som len na odsledovanie toho čo sa vyrokovalo, 

aby sme vedeli informovať občanov. 
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primátor – chystám sa na vodárenskú a dám vytiahnuť posledný záznam z  kontrolného dňa. 

 

Mikulášik - riešila to pani z Bratislavy, ktorá bola manažérkou celej stavby, ale výsledok sa 

nevieme dozvedieť. 

 

primátor – dostali ste materiál týkajúci sa strategického parku a dane z nehnuteľností. Je to 

dosť dôležitá téma, ale keď sme získavali túto investíciu, tak aj za spoluúčasti s ľuďmi, ktorí 

sa do toho angažovali sme sa bavili o tom, že treba vyjsť v ústrety. Toto bola z dôležitých 

požiadaviek daň z nehnuteľností, aj vzhľadom k tomu, že toto bola orná pôda a teraz tam 

vznikne stavba. Robíme prepočty, snažíme sa rôznym spôsobom a sľúbili sme, že by sme 

vedeli v určitých dobách znížiť daň z nehnuteľností, samozrejme, že sme počítali s tým, že 

nám štát niečo vykompenzuje, že sa niečo vybuduje, infraštruktúra, či to SSC alebo bude 

Národná diaľničná, že tam získame nejaké veci a stále rokujeme aj o kompenzácii za zničené 

parkoviská pri Olympii a cesty, čo vozia kamióny.  

Prosím, aby p. Kršiak povedal tú filozofiu, akým spôsobom by sme mohli, lebo predbežná 

veta bola so súhlasom MZ, to znamená, je to otázka rokovania s MZ alebo predloženia 

určitého návrhu, ktoré musí MZ odsúhlasiť. Dane sa dajú meniť iba k 1. 1. 2017. Je otázka 

taktiky ako budeme postupovať aj voči našim obyvateľom a firmám, pretože to daňové 

zaťaženie nie je nejaké enormné. Je to na rozhodnutí a príprave určitých prepočtov, aby sme 

to prebrali na komisii a potom predložili na MZ. 

 

prednosta - je to akýsi druhý krok po deklarácii, ktoré Mesto dalo v rámci rokovania                     

s investorom a so štátom, kde prisľúbilo v rámci dotknutého územia, že bude sa snažiť 

kopírovať voľbu investora smerujúcu k takému daňovému zaťaženiu ako je v návrhu na 

uznesenie. Má to byť záväzok všetkých dotknutých obcí, ktoré súvisia s budovaním 

strategického parku ako sú Lužianky, Zbehy, Čakajovce, to znamená, že aj tieto obce budú 

musieť sledovať tento záujem na úrovni MZ. Ku konečnému rozhodnutiu príde pri 

schvaľovaní VZN o miestnych daniach, pretože toto je len druhý krok, kedy aj MZ  prejaví 

vôľu, ktorá bude smerovať k súhlasu upraviť toto daňové zaťaženie týmto smerom. Mesto má 

spracovať dve koncepcie, jedna je legislatívna zmena, to znamená aby sme sa nedotkli 

ostatného územia mesta, ale riešili iba územie strategického parku. Žiadame vykonať 

legislatívnu zmenu, ktorá by nám to umožnila. Ak nie, museli by sme to riešiť aj mimo 

územia strategického parku a čo sa týka dopadu takéhoto riešenia, treba povedať, že dnes je to 

územie ornej pôdy, za ktorú dostávame minimálnu sadzbu dane. Ak by sme išli touto cestou 

zníženia dane, predpokladá to výpadok v daniach v príslušnom roku, ale treba povedať, že 

zvyšujeme daňové zaťaženie za stavebné pozemky a samotné stavby, ktoré dnes nestoja a nie 

sú zrealizované a je dnes ťažké vyčísliť, či dopad tohto riešenia bude negatívne alebo 

pozitívne, lebo sme nedostali konkrétne podklady z hľadiska zastavanosti územia, lebo je to              

v štádiu riešenia, projektovania a povoľovania. Predpokladá sa, že by minimálne vo vzťahu                   

k pozemkom mal byť dopad výlučne pozitívny. Čo sa týka stavieb, je to otázka metráže                   

a zastavanosti, budeme sa snažiť to navoliť tak, aby ten dopad bol pozitívny, minimálne 

nulový aj vo vzťahu k širším územným vzťahom v rámci daňového zaťaženia mesta.  

 

Dovičovič – myslím si, že je to tak dôležitý materiál a nevieme nič. Keď som sa pýtal na túto 

investíciu aj pri prerokovávaní Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja, tak tu bolo 

deklarované, aké je to tajné. Teraz sa dozvedáme, že sme sa zaviazali, že ich nejako daňovo  
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zvýhodníme bez toho, že by  poslanci o tom vedeli? Prednosta povedal, že nevieme vyčísliť či 

to bude plusové alebo mínusové, lebo nevieme koľko m
2
 budeme potenciálne získavať dane 

zo stavieb a máme sa rozhodovať o tom, akú stanovíme výšku dane. To je podľa mňa 

absolútne mimo štandardný postup. 

 

primátor – tento materiál je len informácia poslancom, aby sa k tomu vyjadrili. Nedávame 

dnes ani návrh, ani VZN, pretože stále riešime, že v zmysle zákona 5 % územia musí byť 

dotknuté na to, aby mohlo byť vyčlenené pre zmenu daňovej sadzby. To zasahuje Diely                    

a Dražovce, kde by bola nižšia daň z nehnuteľností ako v ostatnom meste, čiže nie je to také 

jednoduché. Je to aj otázka určitej kompenzácie voči mestu, možno znížime o 400 tis. €, ale 

možno vybudujeme veci za 5 mil. €, takže to je otázka aj  času na aké obdobie by sa to riešilo. 

Takže nie je to uzavreté, chcel som poznať názory poslancov.   

 

Hatala – to územie by sa týkalo dotknutých častí, to znamená Mlynárce, Dražovce a nášho 

mestského obvodu alebo aj inej? Dobre si to vysvetľujem, že to znamená, že v týchto 

územiach, ale potom aj občania, by mali dane znížené na túto sadzbu a zvyšok mesta by mal 

súčasnú sadzbu? Je to dosť háklivá záležitosť, lebo  buď to znížime v celom meste, ale to by 

bol veľký výpadok, a keď nie, tak ako by sme to odkomunikovali s ľuďmi? 

 

prednosta – dnes zákon hovorí, že keď chceme urobiť takúto úpravu, musí sa dotýkať aspoň  

5 % daňovníkov mesta, resp. územia. Prvá  alternatíva je legislatívna zmena. Navrhujeme, 

aby to nebolo viazané na 5 % daňovníkov mesta alebo aby to bolo viazané na strategické 

územie, ktoré určí štát, že je takým územím. To znamená, že toto chceme presadiť ako krok  

č. l. Ak by sa to nepodarilo, čo zatiaľ máme nejakú deklaráciu, že by bola vôľa predniesť                    

v parlamente takýto návrh novely. Ak by sa to nepodarilo, tak sú dve alternatívy pre mesto 

Nitra, vyslovene to rieši vo vzťahu k 5 % daňovníkov dotknutých oblastí Zobor, Mlynárce, 

Dražovce alebo to už poňať komplexne ako územie mesta, kde by narástol výpadok daní                   

a bolo by to trochu riskantné. Zato tento materiál nie je konečným schválením, je to len 

žiadosť spol. MH invest, či naozaj Mesto deklaruje stále tú vôľu postupovať v rámci toho 

záujmu, ktorý prejavilo v rámci tých rokovaní, ale definitívne rozhodnutie bude závisieť                              

od schválenia príslušných VZN miestnych daní. Toto je vyšším prejavom vôle, či všetky 

dotknuté obce sú schopné naplniť to, k čomu sa relatívne prisľúbili. 

 

primátor – treba si uvedomiť, že tá investícia pre Nitru nie je zanedbateľná vec z hľadiska 

ďalších benefitov, ktoré to môže priniesť. Otázka môže byť aj taká, čo urobí dnešné 

referendum v Británii, akým spôsobom sa bude situácia vyvíjať. Stačí to, že informujeme               

o tomto kroku ktorý je a potrebujeme to vidieť tak, čo za to ste schopné sa pre mesto Nitra  

urobiť. Ja si myslím, že pre mesto Nitra má tá investícia obrovský význam. Aj popri tom, že 

mesto Nitra bude možno dva roky trpieť. Na rok by tu malo byť 6 tisíc robotníkov, čiže keď si 

zoberiete kúpnu silu a návštevnosť na podujatia, voľačo to pre to mesto prinesie.  

Mám dve veci, prvá je nepríjemná a je to prosba na vás všetkých. V poslednom čase 

dostávam pomerne veľa trestných oznámení na svoju osobu, čo tu nebolo za l0 rokov, čo som 

dosť prekvapený, že sa deje alebo čo sa udialo. Nepostupujeme inak ako doteraz, robíme 

možno viac ako sme robili, snažíme sa aj komunikovať, aj robiť, napriek tomu sú rôzne 

útoky, podania, atď.. Sú to nepríjemné veci.. Prosím všetkých poslancov, ak sa aj dozviete 

nejakú informáciu, zavolajte, ja budem venovať ten čas a budem sa vám to snažiť vysvetliť, 

pretože niekedy z poloprávd vznikajú také veci, ktoré sa potom nedajú zastaviť. Médiá majú  
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dnes neskutočnú silu v tomto smere, že môžu vyrobiť z obyčajnej veci taký škandál, ktorý ani 

oni potom nevedia odstrániť. Prosím vás, komunikujme, vysvetlíme veci, pozrieme sa                    

do zmlúv, nikto nie je neomylný, chyba sa môže stať, ale môžem vám povedať, že vedome sa 

nesnažím robiť žiadne kroky tak, aby to nebolo minimálne to, čo je povinné, aby bolo 

schvaľované aj tu v MZ, možno až nad rámec. 

2/ 2. – 5. júla  sú mestské slávnosti. Budú tam aj cesty poslancov do zahraničia. Prosím, ak 

pôjdete reprezentovať mesto von, tak v zastúpení vedenia mesta a poslancov, ak tam nebude 

primátor, viceprimátor alebo prednosta. 

Všetci ste dostali programy a pozvánky, nahláste si, kde sa chcete zúčastniť, pretože keď 

mám podpísať nejakú recepciu za 1 500 €, tak rozmýšľam, či to má vôbec zmysel, či tam tí 

ľudia prídu. Nie je to žiadna sranda robiť mestské oslavy, ale keby ste si nahlásili účasť, 

budeme vás plne rešpektovať a postaráme sa o vás na podujatiach, aby ste mali kde sedieť a 

aby to občerstvenie pre poslancov MZ bolo. 

3/ Momentálne sa snažíme vybaviť viacero vecí, čo sa týka projektov. Určite by mali ísť                     

do konca roka ešte nejaké výzvy na cyklotrasy. V pondelok bolo na recyklačnom fonde bolo 

schválených 217 tis. € na techniku pre NKS, čo je ďalšie zberové auto na moloky. Pokiaľ 

dostaneme takéto peniaze do mesta, má to zmysel. Snažíme sa teraz, aby nám bola na ŽP 

schválená MŠ Štiavnická a ešte  jeden balík techniky cca l mil. € pre NKS. Pokiaľ by toto 

vyšlo, aj to je dobrá zvesť pre mesto, že si zvyšujeme majetok a niekto nám tie veci pomáha 

zaplatiť. 

 

Hlasovanie č. 103 (o návrhu na uzn. p. Burdu v znení: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

odporúča primátorovi mesta Nitra a  

u k l a d á 

prednostovi MsÚ v  Nitre podať určovaciu žalobu na Okresný súd Nitra proti 

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. o určenie vlastníctva a správy tzv. 

„vnútroblokovej“ kanalizácie v meste Nitra (ide o úseky kanalizácie medzi kanalizačnou 

šachtou pri bytových domoch na priľahlom chodníku a kanalizačnou šachtou na miestnej 

komunikácii) - uzn. č. 228/2016-MZ  

 

prezentácia – 18 

za - 17 

proti - 0 

zdržoval sa - 1 

Návrh bol schválený. 

 

 

73. Návrh na uznesenie 

 

Hasilla – v mene členov návrhovej komisie konštatujem, že ku všetkým písomným 

materiálom, ktoré boli predmetom rokovania na dnešnom 18. zasadnutí riadneho mestského 

zastupiteľstva boli prijaté uznesenia.  
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74.  Záver 

 

Na záver p. primátor skonštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný a vyhlásil                  

18. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené. 

 

 

Nitra, 11. 7. 2016    
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