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Z á p i s n i c a  
z 25. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
 
 
 
Dátum a miesto konania: Nitra, 31. 01. 2017 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: p. Kolenčíková, p. Varga, p. Nemky, p. Klačko, p. Hasilla  
 
 
 
P R O G R A M:  
 
 
1. Otvorenie 
 
2. Voľba pracovných komisií 
 
3. Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej 
školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry 
                                                                                                                  mat. č. 874/2017-1 

4. Návrh rozpisu finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské 
zariadenia na rok 2017                                                                             mat. č. 875/2017-1 
 

5. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017      mat. č. 928/2017 
 

6. Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 pre cieľovú 
oblasť telesná kultúra do 2000,- €                                                            mat. č. 909/2017 

 
7. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 pre cieľovú oblasť telesná 

kultúra (fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, fond vrcholového 
športu, fond mládežníckeho športu a fond športových podujatí nad 2000,-€      

                                                                                                                         mat. č. 908/2017 
 
8. Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho 

rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti – BUDÚCNOSŤ, n. o.     mat. č. 927/2017 
 

9. Návrh na uznesenie 
 
10. Záver 
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1. Otvorenie 
 
 Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny 
prítomných 26 poslancov, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 
 
 
2. Voľba pracovných komisií 

 
predseda návrhovej komisie: p. Miroslav Mikulášik 
členovia návrhovej komisie: p. Anton Kretter, p. František Hollý p. Ľuboš Török, p. Janka   
                                               Buršáková 
                                               
Hlasovanie č. 1 - o návrhu na založenie návrhovej komisie 
 
prezentácia - 21 
za – 18 
proti –  
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 2 - o návrhu, aby povereným poslancom viesť 25. zasadnutie MMZ 
v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Milana Burdu 
 
prezentácia - 20 
za - 18 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 3 - zmätočné 
 
Hlasovanie č. 4 - o zaradení do programu mat. č.929/2017 ,,Návrh na prijatie úveru 
spoločnosťou Nitrianska investičná, s. r. o.“     
 
prezentácia - 26 
za - 23 
proti - 1 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 5 - o programu ako celku  
 
prezentácia - 25 
za - 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
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Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov p. Miroslava Tvrdoňa,  
p. Petru Ajdariovú 
 
 
3. Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
žiaka jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na 
území mesta Nitry                                                                                 mat. č. 874/2017-1 
                                                                                                                   

Materiál uviedla PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu  
 
Greššo – aká hodnota koeficientu bola použitá pri tomto výpočte, či celoslovenský priemer 
alebo nitriansky? 
 
Dovičovič – keď som sa pozeral na dnešný program, tak nemali by sme najprv schváliť 
peniaze, ktoré už teraz rozdeľujeme týmto VZN-kom? Lebo sú tu nejaké sadzby, keď ich 
schválime, tak potom už nemusíme o rozpočte rokovať, pretože už sme schválili také sadzby 
podľa počtu žiakov, ktoré v tých školách sú a už to tam musíme schváliť v rozpočte. Skôr 
najprv by sme mali mať na to peniaze, aby sme mohli niečo schvaľovať. Bezohľadu na to, že 
koľko tie sadzby sú. V materiáli podľa rokovacieho poriadku by malo byť uvedené okrem 
iného, kedy bol návrh VZN zverejnený, či bol zverejnený v termíne tak, ako to ukladá zákon. 
A to tu nie je.   
 
Kršiak – zodpovedal by som tú prvú otázku. Bolo vychádzané z ceny na žiaka, ktorá bola 
určená pre mesto Nitra podľa počtu žiakov, ktorý vyplýva pre mesto Nitra. V tomto nie je 
porušená žiadna zákonná forma. Pokiaľ ide o schvaľovanie rozpisu. Vždy sa schvaľuje 
najskôr otázka výšky normatívu a rozpisu pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia. 
V podstate je schválený rozpočet pre tieto zariadenia na úrovni 1,3mil. € s tým, že zatiaľ ide 
rozpis alebo zálohové platby tohto rozpisu v zmysle jednej dvanástiny s tým, že v zmysle 
vopred prijatého materiálu, ktorý hovorí o výške normatívu a výške rozpisu, bude následne 
predložený alebo je predložený návrh rozpočtového opatrenia. Čiže nevidím v tom procesný 
alebo vecný problém. Pokiaľ ide o VZN-ku, tá bola 15 dní pred rokovaním MZ zverejnená.                                               
 
Hlasovanie č. 6 - o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na vydanie Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej 
školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry 
uznieslo sa na vydaní   
Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej školy          
a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry 
ukladá 
vedúcej Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra   
- vyvesenie vydaného Dodatku č. 7 k VZN č. 1/2010 na úradnej tabuli MsÚ v Nitre                                                                                                                              

T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým             

                                                                T: do 10 dní 
                K: referát organizačný       
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uzn. č. 1/2017-MZ 

prezentácia - 25 
za -  24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
 
4. Návrh rozpisu finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské 

zariadenia na rok 2017                                                                          mat. č. 875/2017-1 
 
Materiál uviedla PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu  
 
Vančo – poprosil by som kolegov poslancov, keď v priebehu roka príde návrh                                  
na dofinancovanie škôl, tak my takýto návrh predložíme a potom by som Vás poprosil o jeho 
podporu. Ďakujem. 
 
Hlasovanie. č  7 - o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
rozpisu finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia                         
na rok 2017 
schvaľuje 
Rozpis finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia                           
na rok 2017 
podľa predloženého návrhu 
 
uzn. č. 2/2017-MZ 

prezentácia - 24 
za - 20 
proti - 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
 
5. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017   mat. č. 928/2017 
 
Materiál uviedol JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ 
 
Vančo – MR prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť tak, ako je predložený. 
 
Hlasovanie. č 8 - o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh    
na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017 
schvaľuje    
Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017  
podľa predloženého návrhu 
 
uzn. č. 3/2017-MZ 
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prezentácia - 25 
za - 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
6. Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 pre 

cieľovú oblasť telesná kultúra do 2000,- €                                           mat. č. 909/2017 
 

Materiál uviedla PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu  
 
Oremus – hore nad tou tabuľkou máme 16 650,- to je asi sumár všetkých dotácii a na konci 
tabuľky je zasa 16 100,-. Tak ktoré z toho je správne?  
 
primátor – správny je ten súčet 16 100,- ale v podstate urobíme rozpočtové opatrenie, že tie 
dotácie, ktoré sa neminuli buď pôjdu do kapitoly šport, to znamená presun v rámci položky. 
Ale chcem navrhnúť, aby išli na opravy športových objektov, aby sa navýšila táto položka 
z 200tis. na 330tis. €. 
 
Hlasovanie č. 9 - o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 pre cieľovú 
oblasť telesná kultúra do 2000,- € 
berie na vedomie 
Informatívnu správu o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 pre cieľovú 
oblasť telesná kultúra do 2000,- € 
 
uzn. č. 4/2017-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 

 
7. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 pre cieľovú oblasť 

telesná kultúra (fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, fond 
vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond športových podujatí nad 
2000,-€                                                                                                      mat. č. 908/2017 

 
Materiál uviedla PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu  
 
Rácová – mám technickú otázku. Môže dostať dotáciu klub, ktorý nepodal žiadosť? A môže 
dostať dotáciu vyššiu ako požadoval? 
 
primátor – nie. 
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Rácová – tak v tom prípade, keď nepodá žiadosť a napriek tomu dostane dotáciu, tak by sme 
to v tej tabuľke nemali mať. 
 
primátor – ale to v predchádzajúcom roku 2016 nežiadali.  
Rácová – ale oni mali podať žiadosť v októbri 2016. 
 
primátor – v roku 2016 nežiadali. Vy máte pre porovnanie uvedený rok  2016 a 2017. Čiže 
tento rok žiadali - všetky žiadosti sú podložené. A dávali sme pozor aj na to, aby nemal niekto 
viac peňazí, ako žiadal. Boli asi štyri prípady, tie sme opravili a predpokladám, že tam už nič 
také nie je. Osobne som to kontroloval. Myslím rok 2017. 
 
Rácová – rok 2017 - žiadosť pre BKM Junior Nitra mládež 7 680,- žiadali a dostali 10 000,-. 
 
primátor – ale žiadali 7 680,- a 4 800,- dohromady. Tam sú dve spojené.  
 
Rácová – ďakujem, len som sa spýtala, kontrolujeme.  
 
Košťál – v danom bode rokovania chcem ohlásiť konflikt záujmov.  

 
Hlasovanie č. 10 - o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 pre cieľovú oblasť telesná kultúra 
(fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, fond vrcholového športu, fond 
mládežníckeho športu a fond športových podujatí nad 2000,- €) 
schvaľuje 
Pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 pre cieľovú oblasť telesná kultúra (fond 
prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, fond vrcholového športu, fond 
mládežníckeho športu a fond športových podujatí nad 2000,- €) 
 
uzn. č. 5/2017-MZ 

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

 
                                                                                                                                                                                                                                
8. Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom 

a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti – BUDÚCNOSŤ, n. o.                              
                                                                                                                  mat. č. 927/2017 

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

 
Hlasovanie č. 11 – o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
a) zámer neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, n. o. rozšíriť a zefektívniť terajšie 

poskytovanie všeobecne prospešných služieb pre obyvateľov mesta Nitra v sociálnej 
oblasti v zmysle uzatvorenej Zmluvy o partnerstve a spolupráci s prioritným zameraním 
na prácu so závislým klientom,  
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b) zabezpečenie finančných prostriedkov pre neziskovú organizáciu BUDÚCNOSŤ, n. o.          
z rozpočtu mesta Nitra vo výške spolufinancovania žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok. Spolufinancovanie projektu, ktorý bude realizovať nezisková organizácia 
BUDÚCNOSŤ, n. o.  je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. 
24 894,53 € vrátane DPH na obdobie 4 rokov 
schvaľuje 

a) zámer neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, n. o. rozšíriť a zefektívniť terajšie 
poskytovanie všeobecne prospešných služieb pre obyvateľov mesta Nitra v sociálnej 
oblasti v zmysle uzatvorenej Zmluvy o partnerstve a spolupráci s prioritným zameraním 
na prácu so závislým klientom, 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov pre neziskovú organizáciu BUDÚCNOSŤ, n. o.        
z rozpočtu mesta Nitra vo výške spolufinancovania žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok. Spolufinancovanie projektu, ktorý bude realizovať nezisková organizácia 
BUDÚCNOSŤ, n. o.  je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. 
24 894,53 € vrátane DPH na obdobie 4 rokov. 

 
uzn. č. 6/2017-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 
 

 
9. Návrh na prijatie úveru spoločnosťou Nitrianska investičná, s.r.o.    mat. č. 929/2017 
 
Materiál uviedol JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ  
 
Hatala – chcem sa len spýtať, či by sa p. Daniš nevyjadril k tomu, ako je to s tým úverom.                 
I keď to priamo nepodlieha veľkosti úveru mesta Nitry, ale predsa si berieme ten záväzok 
2mil. a keď to NI nebude splácať, tak to bude splácať mesto. Nepatrí to do portfólia úverov 
alebo nezaťaží to mesto úverovo? 
 
primátor – nie.  
 
Oremus - nemalo by sa stávať, aby sme takýto závažný materiál dostavali na poslednú chvíľu 
a riešili tu závažné rozhodnutia. Mám viacero otázok. Dokedy musí NI spoločnosť vysúťažiť 
zhotoviteľa na danú stavbu? Dokedy treba prestavať 1,6mil. až 2mil. euro? Lebo až následne 
môžeme čerpať 2,4mil. € od Slovenského futbalového zväzu. Nájomná zmluva medzi FC 
Nitra a. s. a NI spol. -  či je niekde zverejnená a na akú dobu je podpísaná? Keď si teraz 
zoberieme, že koľko ideme zainvestovať do majetku mesta Nitry, tak by bolo načase, aby sme 
riešili aj akcionárske vzťahy v rámci FC Nitra a. s., pretože budeme mať pekný štadión. Ale 
treba tam ponúknuť aj pekný futbal. A myslím si, že v momentálnom rozpoložení ako tá 
spoločnosť funguje takéto niečo je ťažké a len prehnaný optimista si môže myslieť, že sa nám 
podarí v blízkej dobe vrátiť sa do prvej ligy. Bolo by dobré vniesť do toho viacej svetla. 
A tak, ako nám funguje hokejový klub, tak by bolo veľmi dobré pre mesto, keby nám začal 
fungovať futbalový klub.         
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prednosta – určitý záväzok, ktorý sme prijali voči Slovenskému futbalovému zväzu -  bolo 
potrebné získať stavebné povolenie na rekonštrukciu do prvého štvrťroku tohto roku. 
Stavebné povolenie bolo už vydané v polovici decembra minulého roku, čiže túto časť sme 
splnili. Pokiaľ ide o zhotovenie diela, v rozsahu prvej etapy do konca roka 2018 alebo do 
tretieho štvrťroku 2018 musí byť prvá etapa ukončená vrátane tribún. To sa týka aj 
preinvestovania tej sumy 1,6mil., ktorá súvisí s tým záväzkom, ktorý sa páruje so záväzkom 
Slovenského futbalového zväzu vo výške 2,4mil. na preinvestovanie za tribúny. Pokiaľ ide 
o zmluvu s futbalovým klubom, tá po prechode do vlastníctva NI je upravovaná dodatkom 
a je vždy posúvaná len na jeden kalendárny rok, to znamená, že dnes je uzavretá len do konca       
roka 2017. S tým, samozrejme, že ak by došlo k prestavbe v tomto roku, musí byť upravená 
na nejaký iný režim. Pretože počas prestavby nebude môcť byť plnohodnotne využívaný 
futbalovým klubom ten areál. To znamená, že prioritne je uzatvorená do konca 2017, na ktorú 
sú schválené aj dotácie na futbalový klub na platenie nájomného v prospech NI spol.  
 
primátor – pred tromi rokmi bolo zvolané valné zhromaždenie, na ktorom sa časť akcionárov 
akciovej spoločnosti FC Nitra vzdalo a verejne vyhlásilo, že odovzdá svoje akcie za 1,-€. Oni 
ich v podstate previedli na jedno meno. To znamená, že je to dnes v rukách jednej osoby asi 
58% akcií. A zbytok majú dvaja. Jeden z nich je v správnej rade futbalového klubu a je to p. 
Valenta a druhý je p. Vikor. Potom sú tam ešte drobní akcionári. Asi by nebol problém 
tomuto záväzku, možno aj zo strany bývalých akcionárov, odovzdať tieto akcie, keby tam 
nebola jedna vec a tá nám v účtovníctve nejakým spôsobom figuruje a robí problém pre 
súčasne zloženie správnej rady. Ten futbal tri roky nejakým spôsobom manažujú. A to je 
otázka pôžičiek. Tie pôžičky do klubov zo strany bývalých akcionárov predstavujú asi  700tis. 
€. To znamená, že nikto sa nechytá na to, aby viedol futbalový klub a ešte aj popritom splácal 
bývalým akcionárom pôžičky. To znamená, že je to neuralgický bod toho rokovania. Stretol 
som sa s rozhodujúcim akcionárom asi desať dní dozadu a dohodli sme sa, že v priebehu 
dvoch týždňov vypracujeme jeden model, kde by sme tieto pôžičky previedli do päťročného 
reklamného vzťahu. To znamená, že päť rokov by FC Nitra za túto sumu reklamovalo. Mám 
dostatok informácii, ako to tam funguje a dosť sa o to zaujímam. V podstate pokiaľ by sa nám 
tento ťah podaril a zbavili by sme sa týchto pôžičiek, tak FC Nitra by sa dostal úplne do inej 
situácie z hľadiska účtovníctva a stáva sa úplne iným subjektom z hľadiska vzťahov do 
budúcna. Je tu možnosť, že FC Nitra nájde partnera alebo že akcie sa prevedú na mesto. Vždy 
sme sa tomu bránili, aby akcie boli v Meste. Aby sa napríklad nestalo, že tam vznikne 
hocijaký problém a my by sme ho riešili na MZ. Ale pokiaľ by takýto záujem bol, tak by to 
bola najjednoduchšia cesta. Som presvedčený, že akcionári by tie akcie odovzdali. Len sa 
neviem vyjadriť k akcionárovi p. Vikorovi, ktorý aj na tom zasadnutí nechcel a aj to 
deklaroval, že neprevedie akcie, že si počká, ako sa vyvinie situácia v klube. Čiže tam môže 
byť obava, že to dáme do poriadku a potom sa nám niekto prihlási, že ja som tu akcionár 
a chcem sa podieľať na riadení klubu. Aj tieto veci chceme tiež doriešiť a môžem vás 
písomne informovať. Určite Mesto tam kontrolu má. Financie, ktoré tam idú, nie sú len 
dotácie, ktoré sme tu schválili.  
 
Gut – v dôvodovej správe máme napísane, že je to prvá etapa. Celkovo vieme vyčísliť, koľko 
očakávame investícií do celkovej rekonštrukcie? Lebo je to také nekonečné, neuzatvorené. 
Aby sme vedeli, čo nás to bude vo finále stáť.  
 
prednosta – bol zadaný celkový projekt na rekonštrukciu futbalového štadióna a ten je na 
úrovni cez 5mil. € s DPH. Samozrejme, že prvá etapa je bezpodmienečne urobiť, aby štadión 
spĺňal kategóriu č. 3 pre zápasy UFA. Prvá etapa sa počíta na úrovni 1,6 až 2mil. € so 
spolufinancovaním 22,4mil. € zo SFZ. Ďalšie etapy budú závisieť od záujmu. 



9 

 

 
primátor – to by malo stačiť, aby sme spĺňali tie podmienky aj na úver, aj SFZ, aj                             
na spolufinancovanie na dostavbu štadióna tretej kategórie.  
 
 
Hlasovanie č. 12 - o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na prijatie úveru spoločnosťou Nitrianska investičná, s. r. o. 
schvaľuje 
a) Prijatie úveru spoločnosťou Nitrianska investičná, s. r. o. do výšky 2 000 000,- € 
b) Účel úveru: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra 
c) Zabezpečenie úveru: vlastná bianko zmenka spoločnosti 
d) Záväzok Mesta, že po dobu splácania úveru zabezpečí každoročne v rozpočte mesta 

prostriedky vo forme dotácií športovým klubom na prenájom, ktoré využívajú športové 
zariadenia vo vlastníctve Nitrianskej investičnej, s. r. o. spolu so záväzkom Nitrianskej 
investičnej, s. r. o. prioritne splácať úver z výnosu z týchto prenájmov, resp. predaja 
majetku spoločnosti 

poveruje 
primátora Mesta Nitra 
ako štatutárny orgán jediného spoločníka (Mesto Nitra) spoločnosti Nitrianska investičná,       
s. r. o., ktorý vykonáva v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného 
zhromaždenia ako najvyššieho orgánu spoločnosti, aby pri výkone pôsobnosti valného 
zhromaždenia postupoval a rozhodoval výlučne v súlade s týmto uznesením a v súlade s § 22a 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra 
ukladá 
konateľom spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. 
osloviť banky s cieľom získania najvýhodnejších podmienok prijatia úveru 
ukladá 
konateľom spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. 
vykonať všetky kroky a úkony smerujúce k vykonateľnosti tohto uznesenia 
 
uzn. č. 7/2017-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 1 

Návrh bol schválený. 
 
 
 
10. Záver 

 

Mikulášik – na dnešnom MMZ boli prerokované všetky body schváleného programu                      
a ku každému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 
primátor – chcem Vás upozorniť a zároveň srdečne pozvať na jednu aktivitu, ktorá bude 
v piatok o 15 hod. v synagóge. Mali by sme otvoriť výstavu ,,Cesta k veľkému víťazstvu                 
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od Stalingradu do Prahy.“ Túto výstavu organizuje poslanec európskeho parlamentu p. doktor 
Maštálka, mesto Volgograd a mesto Nitra. Bol by som veľmi rád, keby tí, čo majú časový 
priestor, aby sme sa na tejto vernisáži stretli. Ďakujem.  A na záver konštatujem, že program 
zasadnutia bol vyčerpaný a vyhlasujem 25. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského 
zastupiteľstva v Nitre za skončené. 
 
 

 
Nitra, 06. 02. 2017 

 

Zapísala:  
Lucia Vojtechová 
ref. organizačný 
 
 
 
   Jozef Dvonč                               Igor Kršiak 
      primátor                                                                                     prednosta  
    mesta Nitry                                                                        Mestského úradu v Nitre 
 
 
O v e r o v a t e l i a : 

 
 
 
 

Petra Ajdariová 
a 

Miroslav Tvrdoň 
 


