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Z á p i s n i c a 
zo 41. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
 
Dátum a miesto konania:   03. 07. 2018 Nitra, 
Prítomní:                             podľa prezenčnej listiny  
Ospravedlnení:           p. Buršáková, p. Hecht p. Marko, p. Košťál 
  
Neskorší príchod:   p. Oremus 
 
 
 
P R O G R A M:   
 
1. Otvorenie 
 
2. Voľba pracovných komisií 
 
3. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, 

PhD. za mimoriadne významné zásluhy o duchovný a kultúrny rozvoj Nitry a Slovenska 
a za zachovávanie európskeho kultúrneho dedičstva   mat. č. 1481/2018 

 
4. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Anne Šmehilovej st. za dlhodobý prínos v oblasti 

sociálnej pomoci a vytvárania inkluzívneho prostredia pre ľudí so sluchovým postihnutím 
v meste Nitra        mat. č. 1477/2018 

 
5. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry akad. mal. Mariánovi Žilíkovi in memoriam             

za výnimočné celoživotné dielo v oblasti slovenského výtvarného umenia a rozvoj 
nitrianskej výtvarnej kultúry      mat. č. 1478/2018 

 
6. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry akad. mal. Karolovi Felixovi za výnimočný prínos 

v oblasti slovenského výtvarného umenia a šírenie dobrého mena mesta Nitry 
v medzinárodnom kontexte      mat. č. 1479/2018 

 
7. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc. za mimoriadne 

zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta 
Nitry v oblasti kultúry a umenia      mat. č. 1495/2018 

 
8. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry RNDr. Marte Rácovej za významný prínos 

v riadiacej a pedagogickej práci vo výchovnovzdelávacom procese a za dlhoročnú 
aktívnu prácu v prospech rozvoja školstva a vzdelávania  mat. č. 1496/2018 

 
9. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Doc. MUDr. Viktorovi Žákovi, CSc. in  memoriam 

za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva  mat. č. 1498/2018 
 
10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné obdobie 

2018-2022        mat. č. 1504/2018 
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11. Návrh na uznesenie 
 
12. Záver 
 
 
1. Otvorenie 
 
Otváram rokovanie 41. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre,                            
na ktorom Vás všetkých srdečne vítam. 
 
Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných 25 poslancov, to znamená, že 
mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 
 
2. Voľba pracovných komisií 
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci! 
 
Predkladám Vám návrh na vytvorenie návrhovej komisie, ktorá bude dozerať na hlasovanie 
o uzneseniach počas celého rokovania a priebežne písomne spracovávať uznesenia prijaté 
k jednotlivým bodom rokovania.  
 
Odporúčam ju zriadiť z poslancov mestského zastupiteľstva v tomto zložení: 
 
predseda návrhovej komisie:  p. Miroslav Mikulášik 

členovia  návrhovej komisie:  p. Miroslav Gut 

 p. Ivan Gavalovič 

p. Dominika Hlavinová Tekeliová 

p. Štefan Klačko 

  
Hlasovanie č. 1 o návrhu na založenie návrhovej komisie  
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
Ďakujem. Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. 
   
Žiadam týmto členov návrhovej  komisie, aby začali svoju činnosť. 
 
Ďalej predkladám návrh na voľbu poslanca povereného viesť 41. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení.  
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Na túto funkciu navrhujem poslanca mestského zastupiteľstva:  p. Milana Burdu 
 
Hlasovanie č. 2 o návrhu, aby povereným poslancom viesť 41. zasadnutie MMZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Milan Burda 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
 
Ďakujem. Konštatujem, že poslanca Milana Burdu mestské zastupiteľstvo poverilo                                   
na vedenie zastupiteľstva v prípadoch určených zákonom o obecnom zriadení. 
 
Program dnešného zasadnutia je uvedený v pozvánke, ktorú ste na dnešnom rokovanie 
obdržali spolu s materiálmi, uloženými na CD nosiči.  
 
Vážené mestské zastupiteľstvo! 
 
Upozorňujem, že materiál uvedený v programe pod poradovým číslom 10 ,,Návrh na určenie 
rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Nitra na funkčné obdobie 2018-2022“ nebol 
prerokovaný v mestskej rade, preto na jeho zaradenie do programu dnešného rokovania je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva v súlade 
s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva. 
 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva,                         
do programu dnešného rokovania neboli zaradené body Interpelácie a Diskusia. V prípade, 
ak chcete zaradiť tieto body do programu, je potrebné dať o ich zaradení hlasovať (v zmysle 
rokovacieho poriadku MZ, Čl. 18 ods. 6 hlasovaním bez rozpravy). 
 
 
Hlasovanie č. 3 o zaradení do programu mat. č. 1504/2018 - ,,Návrh na určenie rozsahu 
výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné obdobie 2018-2022“   
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
 
p. Kretter – obraciam sa s týmto návrhom a s prosbou o doplnenie programu. Navrhujem 
doplňujúci bod, a to je udelenie Ceny mesta Nitra Ľudovítovi Čutríkovi za aktívne 
celoživotné pôsobenie v oblasti nitrianskeho športu, jeho dokumentovanie a prezentovanie. 
Tento návrh som predložil aj komisii kultúry. Následne sa návrh dostal aj na rokovanie 
Mestskej rady. Žiaľ, nemal som príležitosť zdôvodniť a prezentovať tento môj návrh. Možno 
aj preto sa stalo, že nebol tento návrh zaradený do programu dnešného zastupiteľstva. Ja by 
som prosil, aby materiál, ktorý sa pripravil, bol rozdaný s tým, aby ho mali poslanci pred 
sebou. Môj návrh smeruje k tomu, aby sme udelili Cenu mesta pánovi Čutríkovi, ktorý sa 
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narodil 7.8.1931. Tento pán bol viac ako pol storočie aktívny v oblasti atletiky Slávii VŠP 
Nitra a následne Stavbár Nitra. Bol funkcionárom, organizátorom a trénerom. Viac ako tri 
desaťročia spracovával atletické ročenky. V sedemdesiatich rokoch ako zamestnanec 
Pozemných stavieb stál pri zrode TJ Stavbár Nitra a výrazne sa i zo svojej pracovnej pozície 
pričinil o vybudovanie atletického štadióna, včítane k nemu prislúchajúcich budov. Bol 
jedným zo spoluzakladateľov významných medzinárodných atletických pretekov 
Agrokomplex-Pozemné stavby-Calex, na ktorých v rokoch 1976-1996 štartovali mnohí 
poprední európski a svetoví atléti. V Nitre na tomto podujatí boli vytvorené 3 svetové 
rekordy. Mimoriadne cenná je jeho literárna činnosť. Napísal knihy „80 rokov atletiky v Nitre 
(1919-1999)“, „Nitriansky šport do r. 2000“. Mesto Nitra, keď chcelo získať titul Európske 
mesto športu, tak čerpalo aj z jeho publikácie. V uplynulých týždňoch odovzdal do tlače 
knihu „100 rokov atletiky v Nitre“, ktorá vyjde pri príležitosti jubilea tohto športového 
odvetvia v roku 2019. Napísal aj knihu „Pozemné stavby, n. p. Nitra – Pozemné staviteľstvo, 
a. s.“, ktorá popisuje históriu tohto bývalého významného podniku od jeho založenia v roku 
1951. Bola to firma, ktorá zamestnávala najviac ľudí v meste Nitra. Poznamenávam, že pán 
Čutrík je členom spolku slovenských spisovateľov. Je autorom aj románovej 5 dielnej knihy 
“Sága slovenskej dediny“. Vážené kolegyne a kolegovia, zvážte, prosím, mnou uvedené 
zdôvodnenie na udelenie ceny a dajte prosím svoj hlas tomuto materiálu.  
 
p. primátor – chcem ubezpečiť pána Krettera, že bez ohľadu na to, či bol alebo nebol 
prítomný na MR, o návrhu sa na MR rozhodovalo. MR neodporučila Cenu mesta, odporučila 
Cenu primátora. S čím samozrejme nemám problém. S tým súvisí aj časový odstup, kedy sme 
museli zvolať aj mimoriadne zastupiteľstvo, pretože materiály 15 dní od zasadnutia mestskej 
rady museli byť vyvesené a zverejnené. Dávam to do pozornosti zastupiteľstvu. Keď budeme 
hlasovať o tomto návrhu, tak budeme musieť prekonať prekážku a to, že materiál nebol 
zverejnený. Necháme to na rozhodnutí MZ.  
 
p. Štefek – chcem sa spýtať prednostu alebo zástupkyne prednostu, či je nejaká zákonná 
prekážka, nakoľko to neviselo, aby sme to vôbec zaradili. Ja som za to, pána Čutríka osobne 
nepoznám. Asi sme mali na rokovanie MR zavolať predkladateľov týchto návrhov, aby 
predniesli svoje návrhy.  
 
p. primátor – to sú naše vnútorné pravidlá pre oceňovania, že musí materiál medzi MR a MZ 
aspoň 15 dní visieť a byť zverejnený. Ja zase nemám pocit, že by sme sa tým veciam 
nevenovali. Všetky materiály sme úplne normálne prerokovali. Nevidím dôvod, aby sme 
otvárali ďalšie a ďalšie veci. Potrebujem mať schválených ocenených do 2. septembra, aj                    
pre Pamätný list aj pre Cenu primátora. Dám hlasovať o návrhu pána poslanca Krettera, 
zaradiť na ocenenie Cenu mesta Nitry pána Čutríka. 
 
 
Hlasovanie č. 4 o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1480/2018 ,,Návrh na udelenie Ceny 
mesta Nitry Ľudovítovi Čutríkovi za aktívne celoživotné pôsobenie v oblasti nitrianskeho 
športu, jeho dokumentovanie a prezentovanie“ 
 
prezentácia – 24 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 5 o programe ako celku  
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
Ďakujem. Konštatujem, že dnešný program rokovania bol schválený a budeme sa ním riadiť.  
 
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov: 

 

p. Miroslava Tvrdoňa 
a 

p. Ľubomíra Moravčíka 
 

 
3. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, 

PhD. za mimoriadne významné zásluhy o duchovný a kultúrny rozvoj Nitry 
a Slovenska a za zachovávanie európskeho kultúrneho dedičstva mat. č. 1481/2018 

 
Materiál uviedol Mgr. Dagmar Bojdová, vedúca odboru kultúry. 
 
p. primátor – chceme zdôvodňovať každý návrh? Myslím si, že dôvodová správa je 
dostatočná pri každom materiáli. 
 
p. Greššo – nemám k tomuto nič. Materiály do rady boli pripravené úplne inak ako sú rozdané 
na dnešné rokovanie zastupiteľstva. Mohli sme sa vyhnúť aj problému, ktorý nástojil pán 
Kretter. Neviem, z akého dôvodu, len mi toto skúste vysvetliť. Prečo máme teraz úplne iné 
materiály a nie sú tu zaradené tak, ako boli navrhované v MR? MR je podľa môjho názoru iba 
odporúčací orgán, konečné slovo má zastupiteľstvo. 
 
p. primátor – MR je poradný orgán  MZ. Ja som predložil návrh do MR, ten nebol v plnej 
miere akceptovaný. Stotožnil sa s návrhom rady a takýto návrh sme v podstate zverejnili a je 
dnes predložený na zastupiteľstvo. Je to výsledok MR, ktorú ja rešpektujem.  
 
p. Greššo – jednotliví navrhovatelia mali iný názor. Rozhodnutie je na MZ. Preto vravím, že 
ste síce predkladateľ, pán primátor, ale tí spracovatelia predkladali niečo úplne iné. 
V niektorých bodoch je nesúlad.  
 
p. primátor – mal som pocit, že uznesenia z MR boli prijaté konsenzuálne. Predkladateľom 
týchto materiálov som ja, ja som dal posúdiť tieto návrhy MR, z tohto rokovania vyšiel nejaký 
záver. Materiály som dal riadnym spôsobom zverejniť. Vznikol problém tento jeden. Myslím 
si, že návrh je dobrý a je výsledkom rady. Nevidím dôvod, aby sme o ňom dnes nemohli 
rokovať. Bavili sme sa aj o inflácií ocenení pre Cenu mesta, pretože tam boli viacerí 
športovci. Na rade sme sa dohodli, že budú preradení do kategórie na Cenu primátora. Sú tam 
ľudia, ktorí nemajú žiadne ocenenie od mesta Nitra.  
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p. Greššo – poviem to inak. Niekoľkokrát sa stalo, že MR prijala inak formulované uznesenie, 
ktoré si bolo nutné osvojiť v Mestskom zastupiteľstve. Pokiaľ si ho nikto v MZ neosvojil, tak 
sa hlasovalo o pôvodnom uznesení, ktoré bolo v materiáli.  
 
p. primátor - má toto len jeden problém a to je doba zverejnenia. To znamená, že hocijaký iný 
návrh z rady, ktorý by sem prišiel, môže MZ zmeniť. Preto som mal tým upozorniť.  
 
p. prednosta – materiály, ktoré sa predkladajú do MR a MR dá nejaké odporučenie ako 
poradný orgán mesta a primátora mesta. Pokiaľ je primátor mesta predkladateľom materiálu, 
môže si osvojiť názor MR a materiál do MZ predložiť v znení odporučenia MR. Pokiaľ sa 
vraciame k histórii, že niekedy predkladateľ chce nechať stanovisko MR len v dôvodovej 
správe, tak predkladá materiál v tej verzii, ako bol predložený aj do MR. Je to v zmysle 
rokovacieho poriadku MR a MZ. Takže k porušeniu tam neprichádza vôbec. Tu išlo o to, že 
predkladateľ si z dôvodu povinného zverejnenia materiálov 15 dní vopred osvojil stanovisko 
MR a takto boli predložené a spracované. Takže sú spracované korektne a legálne. 
  
p. Vančo – mnohokrát na MR odporučíme v akomkoľvek materiáli, aby sa upravil                         
do rokovania MZ v zmysle pripomienok MR. Ten materiál sem príde už upravený. Takže tiež 
neschvaľujeme tie zmeny z MR. Ale v týchto konkrétnych prípadoch ide asi o to pánovi 
poslancovi, že tieto návrhy na ocenenia navrhovali jednotliví poslanci, ale asi po dohode                    
s predkladateľom pre MZ je primátor. Ale to sa malo dohodnúť pred MR a MZ, či ten 
poslanec, ktorý to spracoval a navrhol, chce byť aj predkladateľom, alebo nechá, aby bol 
predkladateľom primátor. Ale keďže ide tak o významnú udalosť, tak predkladateľom 
materiálov je primátor. Zvyčajne predkladateľom materiálov týkajúcich sa ocenení je 
primátor mesta. Ja poviem za seba, ja som súhlasil s tým, aby predkladateľom môjho 
materiálu na ocenenie bol pán primátor. Ak by som bol trval na tom, aby som bol 
predkladateľom ja, tak by išiel ten materiál v pôvodnej verzii, tak, ako som to ja chcel                     
od začiatku. 
  
p. primátor – mám tu upozornenie z organizačného. Predkladateľom materiálu týkajúceho sa 
ocenení na MZ môžem byť iba ja.  
 
p. Dovičovič – to ako sa predkladajú návrhy na ocenenie vôbec prvotne stanovuje VZN, 
predkladať môžu od primátora po občana mesta. Každý jeden občan mesta má právo 
predložiť návrh, samotný postup je stanovený VZN. To, že ocenenia predkladá do MZ 
primátor považujem za správne. Podľa mňa jedine takto by to malo byť. Je to vážny akt. 
Pokiaľ ja viem, všeobecným postupom predkladania materiálu je, že predkladaný materiál               
na zastupiteľstvo mal prísť v tej podobe, v akej bol spracovaný. Následne sa upravoval, ak sa 
zastupiteľstvo na tom zhodlo podľa pripomienok MR. Nemôžu byť poslanci, ktorí nie sú 
členmi MR ukrátení o informácie, ktoré tam boli pred tým a zrazu sem príde po MR niečo iné. 
V materiáli sa napíše stanovisko poradného orgánu, ktorým je MR.  
 
p. primátor – medzi riadnym rokovaním rady, ktorá vrátila materiál na dopracovanie 
a mimoriadnou radou som požiadal oddelenie kultúry, ktorá priniesla návrhy z komisie 
kultúry (je naozaj pravda, že ho mohol navrhovať občan, poslanec, hocikto), tak som 
požiadal, aby informácie išli všetkým poslancom, aby mali možnosť ešte do MMR podať 
svoje návrhy. Mám pocit, že to bolo urobené úplne korektne. Je to citlivý materiál, ale napriek 
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tomu sme sa snažili ho urobiť tak, aby tam bola nejaká miera spravodlivosti, a aby aj do 
budúcna mohli niektorí ocenení dostať s Cenou primátora povedzme Cenu mesta Nitry.   
 
p. Štefek – dnes máme predkladané materiály v obvyklom režime, ako sa vždy predkladajú 
návrhy na ocenenie či už mesta alebo čestného občianstva. Presne takto vždy boli 
pripravované. MR odporučil primátorovi, aj keď sme niekedy z vyššieho ocenenia ponížili                
na nižšiu cenu, tak to nie je poníženie, ale je to prvé ocenenie, ktoré sa môže postupne 
zvyšovať na vyššie ocenenie. Toto nie sú majetkové materiály, pri ktorých si na MR povieme, 
aby sa niečo dopracovalo. Toto sú personálne návrhy. Ak sa niečo zastaví na MR, tak preto, 
aby to zbytočne neviselo a nedajbože, aby zastupiteľstvo rozhodlo nejako inak. Všetky tieto 
materiály sú predkladané v obvyklom režime.  Už to pán primátor spomínal. Malo to byť 
prvýkrát odrokované na riadnom zasadnutí MR, ale zhodli sme sa, že tam nie je všetko, nie sú 
tam akceptované všetky návrhy, ktoré poslanci dávali. Dali sme ich dopracovať a naozaj na 
ďalšie zasadnutie MMR už prišli všetky návrhy. Všetci poslanci sme boli odborom kultúry 
vyzvaní, aby sme svoje návrhy na ocenenie doplnili. Ja som za seba nepripravil žiaden 
materiál. Na rokovaní rady bola navrhnutá aj pri Otcovi biskupovi Cena mesta, povedal som 
„navrhnime to tak, komu patrí honor, komu patrí sláva a skúsme Otcovi biskupovi navrhnúť 
čestné občianstvo“. Ďakujem kolegom, že tento návrh podporili. Po tom, čo odznelo, že na 
rokovanie MZ môže takýto materiál predkladať iba primátor, sa pýtam kolegu p. Krettera, je 
materiál už zaradený v poriadku?  
 
p. primátor - až na jednu vec, že nebol medzi rokovaním MR a MZ zverejnený 15 dní.  
 
p. Štefek – chcel som tým povedať, že sme mali tomu väčšiu pozornosť venovať v tom smere, 
že tí spracovatelia mohli prísť na rokovanie MR a mohol si sám obhájiť svoje dôvody a svoj 
návrh na ocenenie. Ja naozaj nemám problém podporiť ani dnešný návrh poslanca Antona 
Krettera. Myslím si, že nejdeme tu lámať ani žiaden zákon, ani žiadne VZN. Aj ten človek si 
zaslúži určitú cenu, ako to dnes Anton Kretter povedal.  
 
p. primátor – pokiaľ je uvedené v rokovacom poriadku, že na MZ predkladá návrh iba 
primátor, tak navrhujem, aby sme zmenili hlavičku materiálu v bode Predkladateľ. Pokiaľ si 
poslanci dobre pamätajú, tak pán Čutrík bol zaradený v prvej päťke na Cenu mesta Nitry.                     
Pri tomto výročí by som to chcel riešiť aj tak, že každá poslankyňa a poslanec za toto 
obdobie, ako aj návrhy, ktoré by ste mi ešte poslali, by obdržali Pamätnú listinu z 15 storočia                            
s darčekmi ako ocenenie primátora pri príležitosti tohto významného výročia. Pokiaľ mi 
organizačné oddelenie pomôže a prerobia na hlavičke materiálu, ktorý predkladá pán poslanec 
Kretter predkladateľa, tak si to celkom kľudne osvojím, nemám s tým problém. Ešte jeden 
návrh tu bol, aby sa o každom ocenenom povedali aspoň dve vety, ktoré by malo oddelenie 
kultúry povedať.  
 
p. Bojdová – návrh na udelenie Ceny mesta Nitry prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD. za 
mimoriadne významné zásluhy o duchovný a kultúrny rozvoj Nitry a Slovenska a za 
zachovávanie európskeho kultúrneho dedičstva je pripravený v súlade s pravidlami. Prof. 
ThDr. Viliam Judák, PhD. je rímskokatolícky biskup, diecézny biskup Nitrianskej diecézy, 
profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho celé duchovné pôsobenie je uvedené v materiáli.  
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Hlasovanie č. 6 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh      
na udelenie Čestného občianstva  mesta Nitry prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD.                        
za mimoriadne významné zásluhy o duchovný a kultúrny rozvoj Nitry a Slovenska                  
a za zachovávanie európskeho kultúrneho dedičstva 
u d e ľ u j e   
Čestné občianstvo  mesta Nitry 
prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD. 
za mimoriadne významné zásluhy o duchovný a kultúrny rozvoj Nitry a Slovenska                  
a za zachovávanie európskeho kultúrneho dedičstva 
u k l a d á 
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Čestného občianstva  mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre 
 
U z n e s e n i e    číslo 228/2018-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
 
4. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Anne Šmehilovej st. za dlhodobý prínos v oblasti 

sociálnej pomoci a vytvárania inkluzívneho prostredia pre ľudí so sluchovým 
postihnutím v meste Nitra      mat. č. 1477/2018 

 
Materiál uviedla Mgr. Dagmar Bojdová, vedúca odboru kultúry. 
 
p. Bojdová – Anna Šmehilová (st.), zakladateľka a prezidentka občianskeho združenia 
EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, so sídlom v meste Nitra s celoslovenskou 
pôsobnosťou, ktoré je jedinečné svojho druhu na celom Slovensku a jeho služby využívajú 
rodiny s deťmi s poruchou sluchu a v kombinácií s iným druhom zdravotného postihnutia       
z celého Slovenska. Jej činnosť je podrobne rozpísaná v materiáli. 

 
Hlasovanie č. 7 o návrhu na uznesenie  - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na udelenie Ceny Mesta Nitry Anne Šmehilovej st. za dlhodobý prínos v oblasti sociálnej 
pomoci a vytvárania inkluzívneho prostredia pre ľudí so sluchovým postihnutím v meste Nitra 
u d e ľ u j e    
Cenu mesta Nitry 
Anne Šmehilovej st. 
za dlhodobý prínos v oblasti sociálnej pomoci a vytvárania inkluzívneho prostredia pre ľudí               
so sluchovým postihnutím v meste Nitra 
u k l a d á   
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Nitre 
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U z n e s e n i e    číslo 229/2018-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
p. Šmehilová – o tomto návrhu v našej rodine nikto nevedel. Nevedel o tom ani môj milovaný 
tatinko, ktorý by tomu bol určite veľmi rád. Keďže je to presne týždeň čo nás nečakane 
opustil, tak by bol nesmierne rád, že mama bola nielen navrhnutá, ale aj nami schválená na 
toto ocenenie. Tak Vám chcem v mene jeho, z celého srdca poďakovať, pretože by bol 
nesmierne rád, že ste jednomyseľne tento návrh podporili. Ďakujem v mene jeho za vaše 
jednomyseľné stanovisko, z celého srdca.  

 
 
5. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry akad. mal. Mariánovi Žilíkovi in memoriam             

za výnimočné celoživotné dielo v oblasti slovenského výtvarného umenia a rozvoj 
nitrianskej výtvarnej kultúry      mat. č. 1478/2018 

 
Materiál uviedla Mgr. Dagmar Bojdová, vedúca odboru kultúry. 
 
p. Bojdová - Marián Žilík bol významným výtvarníkom, ktorý zanechal významnú stopu 
nielen v Nitre, ale na celom Slovensku. Vždy mu záležalo na pozdvihnutí životnej kultúry 
Nitry, na skutočnej, nie formálnej kultúre. Bol lokálpatriot, ale s veľkorysým nadhľadom 
kozmopolitu. Ctil si a vo svojich dielach akcentoval  duchovné tradície Veľkej Moravy. 
 
Hlasovanie č. 8 o návrhu na uznesenie  - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na udelenie Ceny Mesta Nitry akad. mal. Mariánovi Žilíkovi in memoriam za výnimočné 
celoživotné dielo v oblasti slovenského výtvarného umenia a rozvoj nitrianskej výtvarnej 
kultúry 
u d e ľ u j e   
Cenu mesta Nitry  
akad. mal. Mariánovi Žilíkovi in memoriam 
za výnimočné celoživotné dielo v oblasti slovenského výtvarného umenia a rozvoj nitrianskej 
výtvarnej kultúry 
u k l a d á 
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Nitre           
 
U z n e s e n i e    číslo 230/2018-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
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6. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry akad. mal. Karolovi Felixovi za výnimočný 
prínos v oblasti slovenského výtvarného umenia a šírenie dobrého mena mesta Nitry 
v medzinárodnom kontexte      mat. č. 1479/2018 

 
Materiál uviedla Mgr. Dagmar Bojdová, vedúca odboru kultúry. 
 
p. Bojdová - Akademický maliar Karol Felix je absolventom VŠVU v Bratislave, študoval                   
na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby u nezabudnuteľnej osobnosti výtvarnej kultúry 
v oblasti maľby a grafických techník u prof. Albína Brunovského. Dosiahol pozoruhodné 
výsledky nielen na domácej a európskej výtvarnej scéne, ale vystavoval aj v arabských 
krajinách, Južnej Afrike, Severnej Amerike a v Austrálii. Karol Felix má za sebou vyše 
päťdesiat samostatných a viac ako sto kolektívnych výstav. Prednášal takmer po celom svete. 
Je mu navrhnuté ocenenie Cena mesta Nitry za jeho reprezentáciu slovenského umenia                   
vo svete a súčasne i za reprezentáciu mesta Nitry, kde žije a umelecky pôsobí. 

 
Hlasovanie č. 9 o návrhu na uznesenie  - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na udelenie Ceny Mesta Nitry akad. mal. Karolovi Felixovi za výnimočný prínos v oblasti 
slovenského výtvarného umenia a šírenie dobrého mena mesta Nitry v medzinárodnom 
kontexte   
u d e ľ u j e   
Cenu mesta Nitry  
akad. mal. Karolovi Felixovi 
za výnimočný prínos v oblasti slovenského výtvarného umenia a šírenie dobrého mena mesta 
Nitry v medzinárodnom kontexte   
u k l a d á  
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Nitre 
 
U z n e s e n i e    číslo 231/2018-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
 
7. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc.                                     

za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie 
dobrého mena mesta Nitry v oblasti kultúry a umenia  mat. č. 1495/2018 

 
Materiál uviedla Mgr. Dagmar Bojdová, vedúca odboru kultúry. 

 
p. primátor – spracovateľom bola pani Dominika Hlavinová Tekeliová, materiál bol 
prerokovaný v komisii kultúry a v MR.  

p. Bojdová - profesor  Tibor Žilka začal svoje pôsobenie v meste Nitra v roku 1961 ako 
asistent, neskôr odborný asistent na Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej 
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fakulty v Nitre. Jeho materským pracoviskom sa stal Ústav literárnej a umeleckej 
komunikácie. Jeho angažovanosť sa prejavila v oblasti organizovania a účasti na kultúrnych 
podujatiach a konferenciách v Nitre, ale aj s medzinárodným dosahom, v realizovaní 
prednášok na viacerých európskych univerzitách aj v zabezpečovaní odborného rastu členov 
pracovísk, v podpore vzniku a úspešnej akreditácii nových študijných programov. Je 
nositeľom viacerých ocenení, sú uvedené podrobne v materiáli.  
 
Hlasovanie č. 10 o návrhu na uznesenie  - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na udelenie Ceny mesta Nitry Prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc. za mimoriadne zásluhy        
vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Nitry                    
v oblasti kultúry a umenia 
u d e ľ u j e   
Cenu mesta Nitry 
Prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc. 
za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie dobrého 
mena mesta Nitry v oblasti kultúry a umenia 
u k l a d á 
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Nitre 
 
U z n e s e n i e    číslo 232/2018-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 

 
 

8. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry RNDr. Marte Rácovej za významný prínos 
v riadiacej a pedagogickej práci vo výchovnovzdelávacom procese a za dlhoročnú 
aktívnu prácu v prospech rozvoja školstva a vzdelávania  mat. č. 1496/2018 

       
Materiál uviedla Mgr. Dagmar Bojdová, vedúca odboru kultúry. 
 
p. primátor – spracovateľom materiálu je pán poslanec Oremus. 

p. Bojdová - RNDr. Marta Rácová celý svoj profesný život zasvätila výučbe predmetov 
matematika a fyzika a práci so stredoškolskou mládežou. Dosiahla množstvo pozoruhodných 
výsledkov a odovzdala svoje odborné znalosti a morálne kvality stovkám študentov. Jej 
zásluhou Gymnázium Eugena Gudernu prežilo, momentálne ako Gymnázium na  Golianovej 
ulici, pozdvihla ho na úroveň kvalitného gymnázia v Nitrianskom kraji a svojimi výsledkami 
sa zaradilo medzi najkvalitnejšie gymnáziá  na Slovensku. Jej mnohostranná práca je 
podrobne uvedená v materiáli. Rovnako pozoruhodná je činnosť navrhovanej kandidátky 
v oblasti spoločenského a politického života. 20 rokov je nepretržite nezávislou poslankyňou 
Mestského zastupiteľstva v Nitre, predsedníčkou a členkou rôznych odborných komisií          
a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. Množstvo ľudí si ju vyberá ako 
sobášiacu, čo len dokazuje jej charizmu a vysoký morálny kredit. 
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Hlasovanie č. 11 o návrhu na uznesenie  - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na udelenie Ceny mesta Nitry RNDr. Marte Rácovej za významný prínos v riadiacej                   
a pedagogickej práci vo výchovnovzdelávacom procese a za dlhoročnú aktívnu prácu              
v prospech rozvoja školstva a vzdelávania 
u d e ľ u j e   
Cenu mesta Nitry  
RNDr. Marte Rácovej 
za významný prínos v riadiacej a pedagogickej práci vo výchovnovzdelávacom procese            
a za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja školstva a vzdelávania 
u k l a d á  
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Nitre   
 
U z n e s e n i e    číslo 233/2018-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
 
9. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry doc. MUDr. Viktorovi Žákovi, CSc.                                      

in  memoriam za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva  
          mat. č. 1498/2018 

 
Materiál uviedla Mgr. Dagmar Bojdová, vedúca odboru kultúry. 
 
p. Bojdová – narodil sa a pôsobil v Nitre. Od roku 1973 pôsobil ako obvodný lekár na 
poliklinike v Nitre a v Pezinku. Pre svoje bohaté skúsenosti v zariadení zdravotníctva bol doc. 
MUDr. Viktor Žák, CSc.  v rokoch 1999 až 2007 hlavným odborníkom MZ SR pre sociálne 
lekárstvo a organizáciu zdravotníctva. Bolo mu udelené najvyššie rezortné ocenenie Medaila 
akademika L. Dérera. Bol činný aj vo verejnom sektore, keď bol počas viacerých volebných 
období členom Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej otázky Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. 
 
Hlasovanie č. 12 o návrhu na uznesenie  - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na udelenie Ceny mesta Nitry doc. MUDr. Viktorovi Žákovi, CSc. in memoriam                      
za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva 
u d e ľ u j e  
Cenu mesta Nitry 
doc. MUDr. Viktorovi Žákovi, CSc. in memoriam  
za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva 
u k l a d á 
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Nitre 
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U z n e s e n i e    číslo 234/2018-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
 
10. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Ľudovítovi Čutríkovi za aktívne celoživotné 

pôsobenie v oblasti nitrianskeho športu, jeho dokumentovanie a prezentovanie 
          mat. č. 1480/2018 

 
Materiál uviedla Mgr. Dagmar Bojdová, vedúca odboru kultúry. 
 
p. Bojdová - Ing. Ľudovít Čutrík celý svoj aktívny život venoval rozvoju športu, menovite 
atletiky a dokumentovaniu histórie športu v meste Nitra. V roku 1975 ako zamestnanec 
Pozemných stavieb Nitra stál pri zrode TJ Stavbár Nitra a výrazne sa i zo svojej pracovnej 
pozície pričinil o vybudovanie atletického štadióna. Bol jedným zo spoluzakladateľov 
významných medzinárodných atletických pretekov Agrokomplex-Pozemné stavby-Calex, na 
ktorých v rokoch 1976-1996 štartovali mnohí poprední európski a svetoví atléti. Cenná je jeho 
literárna činnosť. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. 

 
Hlasovanie č. 13 o návrhu na uznesenie  - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na udelenie Ceny mesta Nitry Ľudovítovi Čutríkovi za aktívne celoživotné pôsobenie                
v oblasti nitrianskeho športu, jeho dokumentovanie a prezentovanie 
u d e ľ u j e  
Cenu mesta Nitry 
Ľudovítovi Čutríkovi  
za aktívne celoživotné pôsobenie v oblasti nitrianskeho športu, jeho dokumentovanie                
a prezentovanie 
u k l a d á 
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Nitre 
 
U z n e s e n i e    číslo 235/2018-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 

 
11. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné 

obdobie 2018-2022       mat. č. 1504/2018 
          
Materiál uviedla Mgr. Dagmar Bojdová, vedúca odboru kultúry. 
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p. primátor – tento návrh vyplýva zo zákona. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/ 
1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je obecnému zastupiteľstvu 
vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami 
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu alebo primátora. Vzhľadom na to, že 
ide o krajské mesto, aby bol rozsah výkonu funkcie primátora, bol na plný úväzok 
 
Hlasovanie č. 14 o vystúpení p. Mareka Hatasa v rozsahu 3 min. 
 
prezentácia – 25 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
p. Hatas – dovolím si prísť k diskusii s témou spaľovní. 

p. primátor – prepáčte, ale môžeme diskutovať iba na tému programu. Bude ďalšie 
zastupiteľstvo, môžete diskutovať v bode Diskusia. Nemôžem to akceptovať. Ja som váš list 
dostal, budem naň odpovedať. Mám dosť práce aj listov, nevidím dôvod na to, aby vám bolo 
odpovedané do 5 dní. Pokiaľ ste v nejakom základnom dokumente mesta Nitra videli 
spaľovňu, tak mi to prineste a budeme sa o tom baviť.  

 
Hlasovanie č. 15 o návrhu na uznesenie  - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Nitra  na funkčné obdobie 2018-2022 
u r č u j e 
rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné obdobie 2018-2022 na plný 
pracovný úväzok 
 
U z n e s e n i e    číslo 236/2018-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 1  
Návrh bol schválený. 
 
   
12. Návrh na uznesenie 

 
 
13. Záver 
 
p. primátor – nakoľko sme prerokovali posledný bod programu, vyzývam predsedu návrhovej 
komisie p. Mikulášika, aby nás informoval, či bolo ku každému samostatnému bodu 
rokovania prijaté uznesenie. 
 
p. Mikulášik – program, ktorý sme schválili, bol prerokovaný vo všetkých bodoch a ku 
každému bodu bolo prijaté právoplatné uznesenie.  
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p. primátor – vypočuli sme si predsedu návrhovej komisie, má niekto k jeho vystúpeniu 
pripomienky? Pokiaľ nie, ďakujem p. predsedovi a členom návrhovej komisie za vykonanú 
prácu. Dovolím si vás upozorniť, že 4. až 6. júla sú mestské slávnosti. Určite ste dostali 
informáciu. Chcem poďakovať dopredu tým kolegom, ktorí sa ujmú zahraničnej delegácie. Sú 
pripravené veci, ktoré samozrejme budeme spolu tie tri dni absolvovať. Všetkých vás na tieto 
mestské slávnosti pozývam. Vážené mestské zastupiteľstvo, nakoľko sme program dnešného 
rokovania vyčerpali, vyhlasujem 41. zasadnutie (mimoriadneho) MZ za skončené. Ďakujem 
a prajem ešte pekný deň. 
 
 
 
Nitra, 12. 07. 2018 
 
 
  
Zapísala: 
Lucia Vojtechová, v. r.  
ref. organizačný 
 
 
 
 
 
 
    Jozef Dvonč, v. r.                               Igor Kršiak, v. r.  
      primátor                                                                                               prednosta 
    mesta Nitry                                                                         Mestského úradu v Nitre 
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