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Z á p i s n i c a 

z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
 
Dátum a miesto konania:   Nitra, 03. 12. 2018 
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 28 
Ospravedlnený:                   p. Moravčík 
 

 

 

PROGRAM 
 
 
 
1. Slávnostné otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
 
2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta Nitry mestskou 

volebnou komisiou, odovzdávanie osvedčení o zvolení primátorovi a novozvoleným 
poslancom mestského zastupiteľstva 

 
3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Nitra a prevzatie insígnií 
 
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre 
 
5. Vystúpenie novozvoleného primátora 
 
6. Prestávka 
 
7. Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva  
 
8. Určenie overovateľov zápisnice 
 
9. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej) 
 
10. Voľba poslanca povereného viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva  
  
11. Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľba jej členov  mat. č. 1646/2018 
  
12. Návrh na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre a voľba ich 

predsedov a členov z radov poslancov      mat. č. 1647/2018 
 
13. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach    mat. č. 1648/2018 
 
14. Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre  
            mat. č. 1649/2018 
 
 



2 

 

15. Návrh na schválenie mesačného platu novozvolenému primátorovi mesta Nitry 
Marekovi Hattasovi       mat. č. 1652/2018 

 
16. Návrh na schválenie mesačného platu primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča                                     

s účinnosťou od 01.12.2018 do skončenia mandátu primátora mesta a žiadosť primátora 
mesta Nitry Jozefa Dvonča o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku po skončení 
mandátu         mat. č. 1650/2018 

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

na mesiac december 2018 (návrh na zmenu uznesenia č. 146/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 
v znení uznesenia č. 385/2018-MZ zo dňa 15.11.2018) a na I. polrok 2019  
           mat. č. 1651/2018 

 
18. Projektový zámer vytvorenia služieb Integračného a komunitného centra v Nitre 
            mat. č. 1627/2018 
19. Diskusia 
  
20. Návrh na uznesenie 
 
21. Záver 
 

 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci! 
 
 
Pokračujeme v ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Žiadam Vás, aby ste sa 
teraz prezentovali zdvihnutím ruky. 

 
Ďakujem, konštatujem, že je prítomných 30 to znamená, že mestské zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.  

 
Z dnešného ustanovujúceho zasadnutia sa ospravedlnil: poslanec Moravčík 

 
 

Vážené poslankyne, vážení poslanci! 
 

Skôr než pristúpime k pracovnej časti rokovania, chcem upozorniť tých poslancov, ktorí 
nepôsobili v mestskom zastupiteľstve v minulom volebnom období, že ste okrem iných 
písomností obdržali aj manuál k hlasovaciemu zariadeniu. 
 
Hlasovanie č. 1 skúšobné hlasovanie 

 

prezentácia – 28 
za – 23 
proti – 2 
zdržal sa – 1 
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Hlasovanie č. 2 skúšobné hlasovanie 

 

prezentácia – 27 
za – 22 
proti – 2 
zdržal sa – 2 
 

Vážené mestské zastupiteľstvo! 
 
 

Návrh programu je uvedený v pozvánke, ktorá Vám bola spolu s materiálmi osobne doručená. 
 

 
Hlasovanie č. 3 o návrhu schválenia programu Ustanovujúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva 

 

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

 
 
Ďakujem. Konštatujem, že sa s takto schváleným programom budeme riadiť. 
 

 
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov:  

 
 

p. Jarmilu Královú 
a 

Pavla Vargu 
 
 

 
Ďalej predkladám návrh na vytvorenie: 
 
1. mandátovej komisie, ktorá overí, či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva: 

a/ obdržali na základe preukazu totožnosti osvedčenia o zvolení vydané mestskou    
volebnou komisiou 

b/ zložili zákonom predpísaný sľub 
c/ nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca, a to na základe vlastnoručne 

podpísaných čestných prehlásení k nezlučiteľnosti funkcií. 
 
Ešte skôr  ako pristúpime k hlasovaniu o návrhu na zloženie tejto komisie, žiadam Vás, aby 
ste Vaše prípadné pripomienky predniesli z miesta, kde je zabudovaný mikrofón.  
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Navrhujem, aby mandátová komisia pracovala v zložení: 
 
predseda komisie:  p. Petra Ajdariová 
členovia komisie:   p. Tomáš Jursa 
          p. Adriana Filipová 
        p. Štefan Štefek 

                         p. Ján Greššo 
 
Hlasovanie č. 4 o návrhu mandátovej komisie 

 

prezentácia – 30 
za – 30 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
2. Navrhujem vytvorenie volebnej komisie, ktorá bude riadiť a zisťovať výsledky 

hlasovania pri voľbách do orgánov mestského zastupiteľstva. 
 
Upozorňujem, že v zmysle Čl. 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku MZ kandidáti, ktorí majú byť 
zvolení tajným hlasovaním, nemôžu byť členmi volebnej komisie.  
 
Volebnú komisiu odporúčam zriadiť v tomto zložení: 
 
predseda volebnej komisie:       p. Marta Rácová 
členovia volebnej komisie:         p. Peter Bakay 
         p. Miroslav Gut 
             p. Miloš Dovičovič 

        p. Roman Ágh 
 
Hlasovanie č. 5 o návrhu volebnej komisie 

 

prezentácia – 29 
za – 29 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
3. Ďalej Vám predkladám návrh na vytvorenie návrhovej komisie, ktorá pripraví návrh 

konečného znenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia. 
 
Odporúčam ju zriadiť z poslancov mestského zastupiteľstva v tomto zložení: 
 
predseda návrhovej komisie:      p. Miloslav Hatala 
členovia návrhovej komisie:      p. Janka Buršáková 
        p. Róbert Rathouský     
                                                   p. Oliver Pravda 
        p. Peter Mezei 
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Hlasovanie č. 6 o návrhu návrhovej komisie 
 
prezentácia – 29 
za – 28 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ďalej predkladám návrh na voľbu poslanca povereného zvolávať a viesť zasadnutie 
mestského zastupiteľstva v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
 
Na túto funkciu navrhujem poslanca mestského zastupiteľstva:  p. Tomáša Jursu. 
 
Má niekto z radov poslancov mestského zastupiteľstva  pripomienky alebo pozmeňujúci 
návrh?  Ak nie, dávam hlasovať. 

 
Kto súhlasí s návrhom, aby povereným poslancom na  ustanovujúcom zasadnutí sa stal  p. 
Tomáš Jursa? 

 
 

Hlasovanie č. 7 o návrhu, aby povereným poslancom viesť 1. zasadnutie UMZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Tomáš Jursa 
 
prezentácia – 30 
za – 30 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
Ďakujem. Konštatujem, že poslanca Tomáša Jursu mestské zastupiteľstvo poverilo       
vedením zastupiteľstva v prípadoch určených zákonom o obecnom zriadení. 
 
 
 

Vážené mestské zastupiteľstvo, 
 
 
teraz žiadam predsedníčku mandátovej komisie p. Petru Ajdariovú, aby predložila správu 
mandátovej komisie.  
 

(referuje predsedníčka mandátovej komisie) 
 
 
Ďakujem predsedníčke mandátovej komisie a jej členom za ich činnosť.  
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Vážené mestské zastupiteľstvo, 
 
 dávam hlasovať  o návrhoch na uznesenia, ktoré sú uvedené v súhrnnom návrhu             
na uznesenia pod por. č. 2, 3, 4. Tieto návrhy na uznesenia vyplynuli zo slávnostnej časti 
dnešného rokovania a je ich potrebné potvrdiť hlasovaním. 
 
p. Greššo – osvojujem si návrhy 
 
Hlasovanie č. 8 o osvojenom návrhu p. Grešša – zo slávnostnej časti dnešného rokovania č. 2 

- Mestské zastupiteľstvo v Nitre berie na vedomie správu o výsledkoch volieb v meste Nitra                 
na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov mestského zastupiteľstva predloženú 
predsedom mestskej volebnej komisie Jánom Pňačekom 
 

 

U z n e s e n i e     číslo 387/2018-MZ 
 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
Hlasovanie č. 9 o osvojenom návrhu p. Grešša – zo slávnostnej časti dnešného rokovania č. 3 

- Mestské zastupiteľstvo v Nitre konštatuje, že za primátora mesta bol zvolený Marek Hattas, 
ktorý zložil zákonom predpísaný sľub  
 

U z n e s e n i e     číslo 388/2018-MZ 
 

prezentácia – 29 
za – 29 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
Hlasovanie č. 10 o osvojenom návrhu p. Grešša – zo slávnostnej časti dnešného rokovania               
č. 4 - Mestské zastupiteľstvo v Nitre konštatuje, že za poslancov mestského zastupiteľstva 
boli zvolení: 
 
volebný obvod č. 1 
Ing. Miroslav Gut 
 
volebný obvod č. 2  
Ing. Erik Král 
Ing. arch. Peter Mezei, et Ing. 
Mgr. Ján Greššo 
Ing. Roman Ágh, MBA  
JUDr. Oliver Pravda, LLM. 
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volebný obvod č. 3  
MVDr. Róbert Rathouský  
Jozef Slíž 
 
volebný obvod č. 4  
Pavol Obertáš 
Mgr. Petra Ajdariová 
Ing. Tomáš Jursa 
Ing. Peter Bakay 
RNDr. Marta Rácová 
Ing. Miloš Dovičovič 
František Hollý 
Ing. Janka Buršáková 
 
volebný obvod č. 5  
Dávid Moravčík 
Ing. Jarmila Králová, PhD. 
Ladislav Turba 
Mgr. Daniel Balko 
 
volebný obvod č. 6  
Ing. Miloslav Hatala 
MUDr. Adriana Filipová 
Pavel Varga 
 
volebný obvod č. 7  
Ing. Štefan Štefek  
Ing. Peter Košťál, PhD. 
Ing. Peter Oremus, PhD. 
PhDr. Anna Šmehilová, PhD. 
JUDr. Filip Barbarič, MPH 
Jozef Stümpel 
Mgr. Michaela Hefková 
 
ktorí zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva okrem Ing. Dávida 
Moravčíka, ktorý zloží sľub na prvom zasadnutí ktorého sa zúčastní 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
vzdanie sa mandátu poslanca Mareka Hattasa vo volebnom obvode č. 2 
 
k o n š t a t u j e 
nastúpenie náhradníka PhDr. Jána Vanča, PhD. na uprázdnený mandát poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Nitre vo volebnom obvode č. 2, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub 
 
U z n e s e n i e     číslo 389/2018-MZ 
 

prezentácia – 30 
za – 30 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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Vážené mestské zastupiteľstvo, 
 
 
skôr než pristúpime k prerokovaniu ďalších bodov programu preruším rokovanie na čas 
potrebný na vytvorenie poslaneckých klubov a politického grémia v súlade s rokovacím 
poriadkom mestského zastupiteľstva. 
 

 
Vážené mestské zastupiteľstvo, 

 
na základe rokovania poslaneckých klubov chcem Vám oznámiť, že pre volebné obdobie 
2018-2022 boli vytvorené tieto poslanecké kluby:  
 
,,Tím HATTAS“ - predseda Roman Ágh, podpredseda Peter Bakay, členovia Roman Ágh, 
Michaela Hefková, Peter Mezei, Erik Král, Oliver Pravda, Filip Barbarič, Tomáš Jursa, Peter 
Bakay, Jarmila Králová, Peter Košťál, David Moravčík   
,,Tím PRE NITRU“ - predsedníčkou Anna Šmehilová, Petra Ajdariová, Róbert Rathouský, 
Ladislav Turba    
,,OĽaNO, SaS, ŠANCA, SME RODINA, KDH“ - predseda Miloslav Hatala, podpredseda 
Ján Greššo, František Hollý, Ján Vančo, Daniel Balko, Miloš Dovičovič  
„Prvý klub nezávislých poslancov“ - predseda Oremus, podpredsedníčka p. Marta Rácová, 
Janka Buršáková a Adriana Filipová 
 
 

Vážené mestské zastupiteľstvo, 
 
 
 skôr než pristúpime k prerokovaniu Návrhu na zriadenie Mestskej rady v Nitre 
a k voľbe jej členov chcem Vás informovať, že v zmysle § 13b zákona o obecnom zriadení 
poverujem zastupovaním primátora týchto poslancov:  
 
      p. Michaelu Hefkovú  
                                                  a 
                                                 p. Daniela Balku a to v prečítanom poradí.  
 
 
11. Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľba jej členov mat. č. 1646/2018 
  
Materiál uviedol p. Marek Hattas, primátor MsÚ v Nitre.  
 
Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú volí mestské 
zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
môže mestské zastupiteľstvo jej členov kedykoľvek odvolať. Mestská rada je iniciatívnym, 
výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, plní úlohy podľa rozhodnutia 
mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.  
 
V uplynulých dňoch sa uskutočnili rokovania predsedov poslaneckých klubov a zástupcov 
polit. strán a hnutí zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Na rokovaní bol navrhnutý počet 
členov mestskej rady, a tiež kandidáti do funkcií členov mestskej rady. Pri ich výbere sa 
prihliadalo na zastúpenie polit. strán, hnutí a nezávislých poslancov v MZ. Počet členov 
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mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zmysle rokovacieho poriadku 
mestského zastupiteľstva je potrebné, aby sa najskôr určil počet členov mestskej rady 
hlasovaním.  
 
Na základe rokovania bol pripravený návrh, ktorý predpokladá zriadenie 9-člennej mestskej 
rady spolu so zástupcami primátora, ktorí sú v zmysle zákona o obecnom zriadení   po celý 
čas jej existencie po celé funkčné obdobie jej členmi.  
Ak nie sú otázky, dávam hlasovať o počte 9 člennej mestskej rady (s prihliadnutím             

na zastúpenie politických strán, hnutí a nezávislých poslancov v MZ)  Tím HATTAS-4, 

DKPS-3, PRE NITRU-1, Prvý klub nezávislých poslancov -1 
 
Hlasovanie č. 11 o návrhu členov MR v počte 9  
 

prezentácia – 29 
za – 29 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
p. Dovičovič – osvojujem si pozmeňovací návrh na uznesenie, kde v rámci týchto 7 členov sú 
vymenovaní budú aj vymenovaní Michaela Hefková a Daniel Balko, aby už mohli pri 
najbližšom zasadnutí MR fungovať.  
 
p. Hefková – chcela som sa prihlásiť k tomu pozmeňovaciemu návrhu, ktorý má zároveň 
obsahovať aj zmenu dátumu, ktorý ustanovuje účinnosť funkcie viceprimátorov a je tam 
nesprávny 13. januára 2019, je to súčasť toho prerokovaného materiálu.  
 
p. primátor – s účinnosťou dňa 19.12.2018 a taktiež tam aj Daniel Balko bude poverený 
zastupovaním primátora s účinnosťou dňa 19.12.2018.    
 
p. Hefková – áno, s tým vlastne, že o mne a p. Balkovi sa bude hlasovať. Sme vlastne 
v zozname členov MR, o ktorých sa má hlasovať.   
 
p. primátor – vlastne meníme dve hlavné časti, že členovia MR pribudli dvaja - Michaela 
Hefková a Daniel Balko a zároveň meníme tú druhú vec, kde sú vymenovaní viceprimátori 
s účinnosťou ku dňu 19.12.2018. To sú dve zmeny, ktoré predkladá Michaela Hefková.  
Do funkcie členov mestskej rady sú navrhnutí nasledovní kandidáti:  
 
1. p. Peter Mezei  
2. p. Oliver Pravda 
3. p. Filip Barbarič 
4. p. Ján Greššo 
5. p. Ján Vančo 
6. p. Anna Šmehilová 
7. p. Peter Oremus 
 
Z rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva vyplýva, že členovia mestskej rady sa volia 
tajným hlasovaním. Žiadam teraz predsedníčku volebnej komisie p. Martu Rácovú, aby nás 
oboznámila so spôsobom vykonania volieb.  
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p. Dovičovič – je nelogické, aby sme v ďalšom materiáli schvaľovali na 17. radu 
a viceprimátorov ustanovovali do funkcie dňom 19., malo by tam byť 17. 12., aby sa 
regulárne zúčastňovali MR.   
 
p. Buranská – p. poslanec Dovičovič, práve preto. Toto sú doplnené tieto dve mená, ktoré 
budú, viceprimátori zo zákona sa stanú členmi MR. Ale práve preto, aby sa doriešili a poviem 
aj otvorene, riešili sme aj otázku odmeny viceprimátorov a takže vzhľadom nato sa nedávala 
s účinnosťou od dnešného dňa, ale až od 19. na zastupiteľstve, aby boli oznámení. Teraz budú 
len predmetom voľby. Toto bol pozmeňovací alebo účel pozmeňovacieho p. poslankyne 
Hefkovej. Pokiaľ oni budú zvolení do MR, tak automaticky sa zúčastnia regulárne MR 
a viceprimátormi sa stanú až 19. 12. 2018.          
 
p. Šmehilová – v rámci predloženého materiálu by som chcela upozorniť na nie úplne 
korektné uvedené informácie, čo sa týka môjho mena. Trvalé bydlisko mám na Ďumbierskej 
7, Nitra, tak potom poprosím formálnu chybu opraviť. A potom v rámci kolónky politická 
príslušnosť v prípade môjho mena by nemal byť uvedený poslanecký klub, ale asi aj 
u ostatných, ale tak ako aj jednotliví títo kandidáti kandidovali. Čiže, či je korektné, že je tam 
uvedený názov poslaneckého klubu alebo mali by tam byť uvedené napr. miesto DKPS, 
koalícia strán OĽaNO, SaS, ŠANCA, SME RODINA a KDH a v prípade môjho mena 
NOVA.         
 
p. primátor – v uznesení to je už opravené. V materiáli na strane 3 je napísaná politická 
príslušnosť, túto formálnu chybu opravíme  a bude tam klub. 
 
p. Šmehilová – faktická poznámka, že poslanecký klub nie pre Nitru, ale ,,Tím pre Nitru“. 
  
p. primátor – žiadam teraz predsedníčku volebnej komisie p. Martu Rácovú, aby nás 
oboznámila so spôsobom vykonania volieb.  
 
p. Rácová – z poverenia volebnej komisie predkladám návrh na voľbu členov MR v Nitre.                  
Na základe rokovania poslaneckých klubov a politického grémia bol pripravený návrh                    
na zloženie MR v Nitre. MR bude pracovať v počte 9 členov a na každé kreslo v MR je 
navrhnutý jeden kandidát. Dovoľte predstaviť vám navrhovaných kandidátov. Do funkcie 
členov MR sú navrhovaní 9 kandidáti:  
 
Michaela Hefková – TÍM HATTAS  
1. p. Peter Mezei – TÍM HATTAS 
2. p. Oliver Pravda – TÍM HATTAS 
3. p. Filip Barbarič – TÍM HATTAS 
4. Daniel Balko – OĽaNO, SaS, ŠANCA, SME RODINA, KDH 
5. p. Ján Greššo – OĽaNO, SaS, ŠANCA, SME RODINA, KDH 
6. p. Ján Vančo – OĽaNO, SaS, ŠANCA, SME RODINA, KDH 
7. p. Anna Šmehilová – Tím PRE NITRU  
8. p. Peter Oremus – Prvý klub nezávislých poslancov  
 
Tajné hlasovanie bude vykonané nasledovným spôsobom. Poslanec MZ obdrží od člena 
volebnej komisie hlasovací lístok pri vstupe do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho 
lístku. Každý poslanec hlasuje osobne a je povinný sa odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov, to jest za plentu. V tomto osobitnom priestore nesmie 
byť prítomný nikto iný, ani člen volebnej komisie. Ak poslanec súhlasí s navrhovanými 
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kandidátmi zakrúžkuje poradové čísla kandidátov. V prípade ak poslanec nesúhlasí s tým, aby 
niektorí z kandidátov bol zvolený za člena MR nezakrúžkuje jeho poradové číslo. Neplatné sú 
tie hlasovacie lístky, ktoré budú upravené iným spôsobom než ktorý som uviedla. A preto nie 
je možné dopisovať iné mená iných kandidátov. O platnosti respektíve neplatnosti rozhodne 
s konečnou platnosťou volebná komisia. V zmysle rokovacieho poriadku platí, že za člena 
MR je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. 
Poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží 
hlasovací lístok pred volebnou komisiou do hlasovacej schránky. Teraz žiadam členov 
volebnej komisie, aby prekontrolovali volebnú schránku a uzamkli ju. V zmysle článku 41. 
ods. 6 rokovacieho poriadku MZ vyznačí volebná komisia v prezenčnej listine vydanie 
hlasovacích lístkov poslancom. Žiadam referát organizačný, aby pomocou technického 
zariadenia bol zistený počet prítomných poslancov. Môže hlasovať, len ten, kto sa riadne za 
prezentuje.           
    
Prezentácia o tajnom hlasovaní  
 

prezentácia – 30 
 
p. Rácová – teraz vyzývam poslancov MZ, aby pristúpili k voľbe členov MR. Hlasovacie 
lístky obdržia od člena volebnej komisie.  
 
p. primátor – ďakujem predsedníčke volebnej komisie Marte Rácovej za oboznámenie 
poslancov s priebehom tajného hlasovania. Má niekto z poslancov MZ otázky alebo 
pripomienky k navrhovaným kandidátom? Ak nie sú (ďalšie) otázky, alebo pripomienky, 
pristúpime k voľbe členov mestskej rady. Žiadam členov volebnej komisie, aby začali svoju 
činnosť a riadili hlasovanie. Chcem upozorniť, že po vykonaní volieb bude krátka prestávka, 
aby volebná komisia mohla sčítať hlasy a pripraviť správu o výsledku hlasovania.  
 
Prebehla voľba tajného hlasovania 
 
p. primátor - žiadam predsedníčku volebnej komisie p. Martu Rácovú, aby nás oboznámila 
s výsledkami volieb členov mestskej rady.  
 
p. Rácová – predkladám správu volebnej komisie o vykonaní voľby členov mestskej rady na 
ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve v Nitre 3. decembra 2018. Volebná komisia na 
svojom zasadnutí vykonala zhodnotenie priebehu volieb a preverila hlasovacie lístky. Voľba 
členov mestskej rady sa uskutočnila v súlade s rokovacím poriadkom mestského 
zastupiteľstva a to jest tajným hlasovaním. Pri hlasovaní sa zistili tieto výsledky.  
Počet prítomných poslancov 30 
Počet vydaných hlasovacích lístkov 30 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 30 
Počet platných hlasovacích lístkov 28 
Počet neplatných hlasovacích lístkov 2 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na členov mestskej rady je 
nasledovný: 
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p. Michaela Hefková - 28 
p. Peter Mezei - 28 
p. Oliver Pravda – 28 
p. Filip Barbarič – 28 
p. Daniel Balko - 28 
p. Ján Greššo - 27 
p. Ján Vančo - 23 
p. Anna Šmehilová - 28 
p. Peter Oremus - 24 
 
Na zvolenie kandidáta do funkcie člena mestskej rady bola potrebná nadpolovičná väčšina 
hlasov prítomných poslancov zmysle rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a to je 
najmenej 16 za. Z uvedeného vyplýva, že za členov mestskej rady boli zvolení títo poslanci: 
 
p. Michaela Hefková  
p. Peter Mezei  
p. Oliver Pravda 
p. Filip Barbarič 
p. Daniel Balko  
p. Ján Greššo 
p. Ján Vančo 
p. Anna Šmehilová 
p. Peter Oremus 
 
To znamená, že všetci získali dostatočný počet hlasov a počet poslancov, ktorí nezískali 
dostatoční počet hlasov je nulový. Volebná komisia preto odporúča primátorovi mesta 
opätovne zvolať rokovanie predsedov poslaneckých klubov a potom vykonať druhé kolo 
volieb na neobsadené miesta členov mestskej rady a toto ustanovenie nie je potrebné. 
Zápisnica bola prečítaná a členmi komisie uznaná za správnu o čom svedčia ich vlastnoručné 
podpisy. V Nitre 3. 12. podpísaní členovia volebnej komisie.  
 
p. primátor – ďakujem za správu Marte Rácovej predsedníčke volebnej komisie. Má niekto 
z poslancov mestského zastupiteľstva otázku alebo pripomienku k prednesenej správe? Ak 
nie, výsledky zo správy volebnej komisie budú tvoriť súčasť uznesenia z dnešného 
zasadnutia.  
 
U z n e s e n i e     číslo 390/2018-MZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a na 
voľbu jej členov zriaďuje Mestskú radu v Nitre v počte 9 členov: 
(TÍM HATTAS-4, OĽaNO, SaS, ŠANCA, SME RODINA, KDH-3, Tím PRE NITRU-1, 
Prvý klub nezávislých poslancov-1) 
v o l í 
členov Mestskej rady v Nitre v zložení: 
 
1. p. Michaela Hefková 
2. p. Peter Mezei  
3. p. Oliver Pravda 
4. p. Filip Barbarič 
5. Daniel Balko 
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6. p. Ján Greššo 
7. p. Ján Vančo 
8. p. Anna Šmehilová 
9. p. Peter Oremus 
 
s účinnosťou dňom zvolenia 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu primátora mesta o poverení zastupovaním dvoch zástupcov primátora v tomto 
poradí: 
 
p. Michaelu Hefkovú (TÍM HATTAS) s účinnosťou dňom 19.12.2018, 
 
p. Daniela Balka (OĽaNO, SaS, ŠANCA, SME RODINA, KDH) s účinnosťou dňom 
19.12.2018, 
 
ktorí sú členmi Mestskej rady v Nitre v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
 
12. Návrh na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre a voľba ich 

predsedov a členov z radov poslancov     mat. č. 1647/2018 
 
p. primátor – v zmysle § 15 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať komisie ako svoje stále  alebo dočasné 
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú  zložené z poslancov MZ a z ďalších 
osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a  úlohy komisií vymedzuje mestské 
zastupiteľstvo. Na dnešnom zasadnutí by sme okrem zriadenia stálych komisií mali vykonať 
voľbu ich predsedov a členov z radov poslancov, okrem komisie pod por. č. 10. Členovia 
tejto komisie si volia predsedu a podpredsedu na svojom 1 zasadnutí. V prvom rade je 
potrebné schváliť zriadenie stálych komisií MZ. Na zasadnutí poslaneckých klubov 
a zástupcov polit. strán a hnutí sa dohodlo na zriadení 11 stálych komisií mestského 
zastupiteľstva.  
Jedná sa o tieto stále komisie: 

1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť  

2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu 
3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, 

verejný priestor a investičnú činnosť 
4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci a bytové otázky  
5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel 
6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie 
7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport 
8. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre miestny rozvoj, cestovný ruch 

a zahraničné vzťahy 
9. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 

a komunálne činnosti 
10. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu             
pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 
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11. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  

 
 
Ich presné názvy sú zapracované v návrhu na uznesenie.  
Sú k návrhu na zriadenie komisií a k ich počtu nejaké pripomienky alebo iné návrhy? 
 
p. Hefková – k tomuto materiálu predložiť pozmeňovací návrh a konkrétne k bodu ukladacej 
časti uznesenia, kde pôvodné znenie predsedom stálych komisií MZ sa ukladá povinnosť 
predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrhy na voľbu člennou komisii z radou ďalších osôb. 
A teda nahradiť slovné spojenie najbližšie zasadnutie MZ za konkrétny dátum 31. januára 
2019. Z praktického dôvodu, že chceme tento krok urobiť v rámci verejného výberového 
konania, do ktorého sa budú môcť občania prihlásiť, aby mali dostatočný časový priestor                  
na prihlásenie.   
 
p. Barbarič – dovoľujem si predložiť pozmeňovací návrh k uzneseniu v bode : 
10. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu             
pri výkone funkcií verejných funkcionárov) sa dopĺňa:    
Predseda:     p. Peter Oremus 
Členovia:     p. Ján Greššo   
          p. Miloš Dovičovič 
            p. Daniel Balko 
                     p. František Hollý 
                     p. Anna Šmehilová  
                     p. Jozef Slíž 
 
11. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca 
mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra sa dopĺňa: 
Predseda:     p. Jozef Slíž  
Členovia:     p. Marta Rácová   

         p. Adriana Filipová 
         p. Pavel Varga 

                     p. Miloš Dovičovič 
                     p. Róbert Rathouský 
 
v bode 1. a 3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku        
a podnikateľskú činnosť a Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, 
architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť - vypustiť p. Dávida Moravčíka 
 
p Ajdariová – chcela by som poprosiť opraviť iba formálnu chybu pri mojom zamestnaní, nie 
je to UNaSS, ale UNSS.    
 
p. Šmehilová – tiež by som chcela poprosiť o formálne chyby a to pri mojom mene zameniť 
adresu z Matušincovej na Ďumbiersku 7, pretože to je uvedené v mojom občianskom 
preukaze ako trvale bydlisko. A súčasne dovoľte, aby som predložila pozmeňovací návrh 
k tomuto materiálu a to z hľadiska úpravy názvu komisie s poradovým číslom 4. A to 
Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci a bývanie a nie bytové otázky.  
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p. Oremus – nadviažem na kolegyňu Anku Šmehilovú, ktorá hovorila o komisii pre sociálne 
veci a bývanie. My sme to chceli rozšíriť ešte aj o oblasť verejného zdravia. To znamená, že 
radi by sme boli, pokiaľ by ste podporili názov tej komisie – ,,Komisia mestského 
zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia“. Myslíme si, že 
tu máme dve polikliniky na Klokočine, na Chrenovej to je jedna oblasť, kde tejto 
problematike sa treba venovať vzťahom jednotlivými nájomcami. A ďalej vplývať na zdravie 
občanov, či už určitými aktivitami na školách, a tak ďalej prevenciami. Určite sa nájdu 
možnosti ako túto problematiku rozvíjať a venovať sa jej.       
 
p. Greššo – z pohľadu našich dvoch polikliník si myslím, že vykonávame len správu budov, 
ale súhlasím s tým, aby verejne zdravie ako také bolo predmetom jednej z tých komisii.  
 
p. Bakay – opravil by som iba formálnu chybu na str. 6 v zamestnaní, aby to bolo napísane tak 
ako v bode 7  ,,konateľ, Cafes, s. r. o.“ 
 
p. primátor – keďže tu máme dva protichodné návrhy, čo sa týka názvu komisií, tak poprosím 
p. Oremusa a p. Šmehilovú, či by sa vedeli dohodnúť o pozmeňujúcom návrhu. 
 
p. Šmehilová – nemám problém s druhým návrhom, takže pokiaľ kolegovia vidia priestor na 
ďalšie rozšírenie záberu komisie, sťahujem svoj návrh. 
 
p. Hatala – v komisii č. 6 za mojím menom je uvedená adresa J. Vuruma, ale to je firma a ja 
bývam a trvalý pobyt je na Moskovská 19, Nitra.   
 
p. Hefková – k môjmu pozmeňovaciemu návrhu som zabudla pripomenúť, že vlastne 
materiály, ktoré prostredníctvom verejnej výzvy dostaneme, čiže životopisy a motivačné listy 
obyvateľov, by mali byť posunuté organizačnému referátu. A ešte reakcia na p. Oremusa. 
Možno taký nápad, že téma verejného zdravia je určite dôležitá vec a je fajn ju zakomponovať 
do komisie. Ale nebolo by ju lepšie zakomponovať do dočasnej komisie a vytvoriť tam 
nejakú fúziu tém, ktoré sa budú zaoberať verejným zdravím, či už z pohľadu životného 
prostredia, životného štýlu, športovania, cyklodopravy, a tak ďalej.    
 
p. Košťál – z hľadiska formálneho by som poprosil o opravu pri mojom zamestnaní – 
,,Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra“  
 
p. Štefek – posledné dva mesiace sa u nás skloňoval pri rôznych diskusiách výrok bezpečnosť 
a mňa mrzí, že znovu nám ten verejný poriadok alebo bezpečnosť splynul v jednej komisii 
a to v Komisii pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti. Nebudem dávať 
návrh, ale stojí za úvahu urobiť 12 komisiu, ktorá by bola stála, pevná a volala by sa 
,,Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok“. Myslím si, že na okraj tej diskusie, ktoré tu 
boli a idem pomenovať tie kritické body v našom meste. Vôbec táto situácia v tejto oblasti aj 
možno v súvislosti toho komunitného centra to znamená, že materiál, ktorý bude o niekoľko 
minút nasledovať by takáto komisia, by mala byť v našom meste zriadená ako stála.  
 
p. primátor – v budúcnosti sa ráta s tým, že bude zriadená bezpečnostná rada, kde by mala byť 
súčasťou štátna polícia a rôzne ďalšie subjekty. Takže by nám neprišlo úplne najvhodnejšie 
vytvárať ďalšiu komisiu bezpečnosti, keďže budeme mať vytvorenú bezpečnostnú radu.     
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Hlasovanie č. 12 o pozmeňovacom návrhu p. Hefkovej - ukladá predsedom stálych komisií 
MZ (pod por. č. 1-9) predložiť na organizačný referát návrhy na voľbu členov komisií z radov 
ďalších osôb   T: do 31.01.2019 
  K: MR 
                                             
prezentácia – 30 
za – 29 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
Hlasovanie č. 13 o pozmeňovacom návrhu p. Barbariča -  
 

10. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu             
pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 
 

      Predseda:     p. Peter Oremus 
      Členovia:     p. Ján Greššo   
     p. Miloš Dovičovič 
       p. Daniel Balko 
                           p. František Hollý 
                           p. Anna Šmehilová  
                           p. Jozef Slíž 
 
11. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 

poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  
 

 Predseda:     p. Jozef Slíž  
 Členovia:     p. Marta Rácová   
     p. Adriana Filipová 

     p. Pavel Varga 
                     p. Miloš Dovičovič 
                     p. Róbert Rathouský 

 

a v bode 1. a 3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku        
a podnikateľskú činnosť a Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, 
architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť - vypustiť p. Dávida Moravčíka 
 

prezentácia – 30 
za – 29 
proti – 1 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 14 o pozmeňovacom návrhu p. Oremus – upraviť názov Komisie - ,,Komisia 
mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia“ 

 

prezentácia – 30 
za – 29 
proti – 1 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
Hlasovanie č. 15 o návrhu na uznesenie ako celku - Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh  na zriadenie stálych Komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre  a voľba 
ich predsedov a členov z radov poslancov 
z r i a ď u j e 
stále komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre a to: 
 
1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku        

a podnikateľskú činnosť  
2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu 
3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, 

verejný priestor a investičnú činnosť 
4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu 

verejného zdravia  
5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel            
6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie      
7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport 
8. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre miestny rozvoj, cestovný ruch 

a zahraničné vzťahy 
9. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 

a komunálne činnosti 
10. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu        
pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 

11. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  

v o l í  
predsedov a členov komisií z radov poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne: 
 
1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku  
      a podnikateľskú činnosť 
      Predseda:      p. Ján Greššo 
      Členovia:      p. Roman Ágh   
      p. Filip Barbarič 
        p. Peter Oremus 
                            p. Miroslav Gut 
                            p. Jozef Slíž 
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2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu 
Predseda:     p. Michaela Hefková 

      Členovia:     p. Peter Mezei   
     p. Miloš Dovičovič 
       p. Ladislav Turba 
        p. Štefan Štefek 
                     p. Peter Košťál 
 

3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, 
verejný priestor a investičnú činnosť 
Predseda:     p. Peter Mezei 
Členovia:     p. Erik Král   
       p. Oliver Pravda 
        p. Miloš Dovičovič 
                     p. Pavel Varga 
 

4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu 
verejného zdravia  
Predseda:     p. Anna Šmehilová 
Členovia:     p. Filip Barbarič   
     p. Petra Ajdariová 
       p. František Hollý 
      p. Adriana Filipová 
     p. Janka Buršáková  

 
5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel 

Predseda:     p. Erik Král 
Členovia:     p. Tomáš Jursa   
     p. Daniel Balko 
       p. Ján Vančo 
        p. Petra Ajdariová 
         p. Pavol Obertáš 
 

6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie 
Predseda:     p. Miloslav Hatala 
Členovia:     p. Peter Bakay   
     p. Anna Šmehilová 
       p. Tomáš Jursa 
        p. Marta Rácová 
 

7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport 
Predseda:     p. Oliver Pravda 
Členovia:     p. Peter Bakay   
     p. Ján Greššo 
       p. Róbert Rathouský 
     p. Peter Košťál 
     p. Jozef Stümpel  
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8. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre miestny rozvoj, cestovný ruch 
a zahraničné vzťahy 

      Predseda:     p. Daniel Balko  
      Členovia:     p. Ján Vančo   
     p. Jarmila Králová 
       p. Roman Ágh 
        p. Janka Buršáková 

 
9. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 

a komunálne činnosti 
Predseda:     p. Jarmila Králová 
Členovia:     p. Michaela Hefková   
     p. František Hollý 
       p. Róbert Rathouský 
     p. Ladislav Turba 
     p. Pavol Obertáš 

 
10. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu             
pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 

      Predseda:     p. Peter Oremus 
      Členovia:     p. Ján Greššo   
     p. Miloš Dovičovič 
       p. Daniel Balko 
                           p. František Hollý 
                           p. Anna Šmehilová  
                           p. Jozef Slíž 
 
11. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 

poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  
Predseda:     p. Jozef Slíž  
Členovia:     p. Marta Rácová   
     p. Adriana Filipová 

     p. Pavel Varga 
                     p. Miloš Dovičovič 
                     p. Róbert Rathouský 

 
u k l a d á 
predsedom stálych komisií MZ (pod por. č. 1-9) 
predložiť na organizačný referát návrhy na voľbu členov komisií z radov ďalších osôb 
                                              T: do 31.01.2019 
         K: MR 
                                               
u k l a d á 
členom komisie (č. 10) 
na prvom zasadnutí komisie zvoliť si predsedu a podpredsedu a ich mená nahlásiť na OS - 
referát organizačný MsÚ v Nitre 

       T: na prvom zasadnutí komisie 
       K: MR 
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U z n e s e n i e     číslo 391/2018-MZ 
 

prezentácia – 30 
za – 29 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
 
13. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach   mat. č. 1648/2018 
 
p. primátor – v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, môže mesto zriaďovať 
v mestských častiach výbory s členením podľa volebných obvodov. Mestské zastupiteľstvo 
môže zriaďovať jeden výbor aj pre dve alebo viac mestských častí za podmienky, že tieto 
tvorili spoločný volebný obvod. Členmi výboru sú poslanci MZ zvolení v mestskej časti.                          
Na dnešnom zasadnutí by sme mali podľa programu zriadiť výbory mestských častí. Návrh 
predpokladá počet VMČ 7 (podľa počtu volebných obvodov), t. j. 
 
VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany 
VMČ č. 2 – Staré mesto 
VMČ č. 3 - Čermáň 
VMČ č. 4 – Klokočina 
VMČ č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce 
VMČ č. 6 - Zobor, Dražovce 
VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
 
p. Hefková – chcela by som určiť dátum na prípravu personálnych návrhov na doplnenie 
výborov z radov obyvateľov na 31. januára 2019. 
 
p. primátor – ešte taký jeden detail, p. David  Moravčík nezložil sľub, a je uvedený vo VMČ     
č. 5, takže on by mal byť odtiaľ vyčiarknutý.   
 
p. Greššo – osvojujem si tento návrh vyčiarknuť p. Moravčíka.  
 
p. Šmehilová – takéto opatrenia, ktoré sme teraz urobili s p. Moravčíkom, ktorý nezložil 
poslanecký sľub nie je potrebné aj pri zriaďovaní komisii, čo bol materiál predtým?  
 
p. primátor – bolo to spomenuté v pozmeňovacom návrhu p. Barbariča. 
 
Hlasovanie č. 16 o pozmeňovacom návrhu p. Hefkovej – doplniť termín 31.1.2019 

 

prezentácia – 30  
za – 30 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 17 o návrhu na uznesenie ako celku - Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach zriaďuje výbory v mestských 
častiach podľa predloženého návrhu nasledovne: 
 
VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany 
VMČ č. 2 – Staré mesto 
VMČ č. 3 – Čermáň 
VMČ č. 4 – Klokočina 
VMČ č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce 
VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce 
VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
k o n š t a t u j e, ž e 
členmi výborov sú všetci poslanci MZ zvolení v mestskej časti: 
 
 
VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany 
Ing. Miroslav Gut 
 
VMČ č. 2 – Staré mesto 
Ing. Erik Král 
Ing. arch. Peter Mezei, et Ing. 
Mgr. Ján Greššo 
Ing. Roman Ágh, MBA  
JUDr. Oliver Pravda 
PhDr. Ján Vančo, PhD. 
 
VMČ č. 3 – Čermáň 
MVDr. Róbert Rathouský  
Jozef Slíž 
 
VMČ č. 4 – Klokočina 
Pavol Obertáš 
Mgr. Petra Ajdariová 
Ing. Tomáš Jursa 
Ing. Peter Bakay 
RNDr. Marta Rácová 
Ing. Miloš Dovičovič 
František Hollý 
Ing. Janka Buršáková 
 
VMČ č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce 
Ing. Jarmila Králová, PhD. 
Ladislav Turba 
Mgr. Daniel Balko 
 
VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce  
Ing. Miloslav Hatala 
MUDr. Adriana Filipová 
Pavel Varga 
 



22 

 

VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
Ing. Štefan Štefek  
Ing. Peter Košťál, PhD. 
Ing. Peter Oremus, PhD. 
PhDr. Anna Šmehilová, PhD. 
JUDr. Filip Barbarič, MPH 
Jozef Stümpel 
Mgr. Michaela Hefková 
 
u k l a d á 
poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre  
v zmysle Čl. 5 odsek 1 Zásad pre zriaďovanie a činnosť VMČ zvolať prvé zasadnutie VMČ            
a  pripraviť personálne návrhy na doplnenie výborov z radov obyvateľov 

                                                                                                                  T: 31.01.2019 
 

U z n e s e n i e     číslo 392/2018-MZ 
 

prezentácia – 30 
za – 30 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
14. Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre  
           mat. č. 1649/2018 
 
p. primátor – Sobášiaci budú zabezpečovať vykonávanie občianskych obradov v spolupráci 
s matrikou. Zo zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
povinnosť sobášiť vyplýva z funkcie primátorovi alebo povereným poslancom MZ v zmysle   
§ 4 ods. 1 tohto zákona. Návrh, ktorý ste obdržali, uvažuje s 9 poslancami, ktorí budú tieto 
obrady vykonávať. Jedná sa o poslancov: 
p. Michaela Hefková 
p. Daniel Balko 
p. Peter Košťál 
p. Jarmila Králová 
p. Petra Ajdariová 
p. Tomáš Jursa 
p. Peter Bakay 
p. Janka Buršáková 
p. Marta Rácová 
 
Hlasovanie č. 18 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre a poveruje výkonom 
funkcie sobášiaceho týchto poslancov: 
 
p. Michaela Hefková 
p. Daniel Balko 
p. Peter Košťál 
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p. Jarmila Králová 
p. Petra Ajdariová 
p. Tomáš Jursa 
p. Peter Bakay 
p. Janka Buršáková 
p. Marta Rácová 
 
dňom schválenia 
 

U z n e s e n i e     číslo 393/2018-MZ 
 

prezentácia – 30 
za – 29 
proti – 0 
zdržal sa – 1  
Návrh bol schválený. 
 
 
15. Návrh na schválenie mesačného platu novozvolenému primátorovi mesta Nitry 

Marekovi Hattasovi       mat. č. 1652/2018 
 
p. primátor – návrh na určenie platu primátora máte uvedený v materiáli. 

p. Dovičovič – keďže v návrhu na uznesenie nie je uvedená žiadna možnosť, respektíve 
zvýšenie platu primátora a zákon umožňuje tento plat upraviť voči základnému platu    
vypočítaného koeficientom, tak predkladám návrh, aby bolo doplnené o jeho zvýšenie o 30% 
t. j. v celkovej výške na 4390,308 € s účinnosťou od 03.12.2018 so zaokrúhlením na 4 391,-€ 
v súlade s § 1, ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
 
Hlasovanie č. 19 o pozmeňovacom návrhu p. Dovičoviča – doplniť návrh  
- a jeho zvýšenie o 30 % 
t. j. v celkovej výške 4390,308 €, s účinnosťou od 03.12.2018 
so zaokrúhlením na 4 391,-€ v súlade s § 1, ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien    
a doplnkov 
  
prezentácia – 30 
za – 29 
proti – 1 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
 
Hlasovanie č. 20 o návrhu na uznesenie ako celku - Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh na schválenie mesačného platu novozvolenému primátorovi mesta Nitry 
Marekovi Hattasovi 
u r č u j e 
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mesačný plat novozvolenému primátorovi mesta Nitry Marekovi Hattasovi podľa § 3 ods. 1          
a § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
vo výške 3.377,16 € 
a jeho zvýšenie o 30 % 
t. j. v celkovej výške 4390,308 €, s účinnosťou od 03.12.2018 
so zaokrúhlením na 4 391,-€ v súlade s § 1, ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien    
a doplnkov 
 

U z n e s e n i e     číslo 394/2018-MZ 
 

prezentácia – 30 
za – 29 
proti – 1 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
16. Návrh na schválenie mesačného platu primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča                                     

s účinnosťou od 01.12.2018 do skončenia mandátu primátora mesta a žiadosť 
primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku 
po skončení mandátu       mat. č. 1650/2018 

 
 
p. primátor – návrh je uvedený v materiáli. 
 
p. Obertáš – jedná sa iba o alikvotnú časť tri dni? A vieme aj presnú sumu? 
 
p. primátor – do skončenia mandátu a presnú sumu momentálne nevieme. A áno, ide o tri dni. 
 
p. Hefková – bolo by dobré doplniť presnú sumu, aby bolo jasné, čo odhlasovávame.  
 
p. prednosta – návrh na uznesenie presne hovorí, že ide o schválenie platu do skončenia 
výkonu mandátu a to znemená, že tá bude presne vyrátaná personálnym a mzdovým úsekom, 
čiže nejedná sa o celomesačnú mzdu.    
 
 
Hlasovanie č. 21 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na schválenie mesačného platu primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča s účinnosťou                  
od 01.12.2018 do skončenia mandátu primátora mesta a žiadosť primátora mesta Nitry Jozefa 
Dvonča o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku po skončení mandátu 
 
1. u r č u j e 

mesačný plat primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča podľa § 3 ods. 1 a § 4 zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov vo výške 3.378,- € a jeho zvýšenie o 46,12 %, t. j. 
v celkovej výške 4.936,00 € s účinnosťou od 01.12.2018 do skončenia mandátu primátora 
mesta 
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2. s ú h l a s í  
v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s poskytnutím 
náhrady platu Jozefovi Dvončovi za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 38,5 dní                
po skončení mandátu primátora mesta 

 

U z n e s e n i e     číslo 395/2018-MZ 
 

prezentácia – 30 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 4 
Návrh bol schválený. 
 
 
17. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva                            

v Nitre na mesiac december 2018 (návrh na zmenu uznesenia č. 146/2018-MZ                   
zo dňa 17.05.2018 v znení uznesenia č. 385/2018-MZ zo dňa 15.11.2018)                                    
a na I. polrok 2019       mat. č. 1651/2018 

 
p. primátor – termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva sú uvedené                      
v materiáli. 
 
Hlasovanie č.  22 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  
časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na mesiac 
december 2018 (návrh na zmenu uznesenia č. 146/2018-MZ zo dňa 17.5.2018 v znení 
uznesenia č. 385/2018-MZ zo dňa 15.11.2018) a na I. polrok 2019 
s c h v a ľ u j e 
a) zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 

v znení uznesenia č. 385/2018-MZ zo dňa 15.11.2018 a to tak, že: 
 
z Časového plánu zasadnutí MR a MZ v Nitre na II. polrok 2018 sa pôvodné termíny 
mestského zastupiteľstva a mestskej rady v mesiaci december 2018 nahrádzajú novými 
termínmi: 
 
Mestské zastupiteľstvo: „19.12.2018“ 
 
Mestská rada: „17.12.2018“ 

 
b) Časový plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2019 

 
podľa predloženého návrhu 

 

U z n e s e n i e     číslo 396/2018-MZ 
 

prezentácia – 30 
za – 30 
proti – 
zdržal sa –  
Návrh bol schválený. 
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18. Projektový zámer vytvorenia služieb Integračného a komunitného centra v Nitre 
           mat. č. 1627/2018 
 
p. primátor – materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady dňa 13.11.2018 a mestská 
rada odporučila materiál schváliť tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
p. Hefková – faktická poznámka, OZ MARINA sa nepíše s i ale s dvomi e, čiže aby sme to 
mali správne napísane ,,MAREENA“. A tiež by som sa chcela opýtať, že nastavenie služieb 
integračného centra v spolupráci Internacionál Organization for Migrants v Bratislave, že 
prečo je vybratá práve táto organizácia a či sa zvažuje aj nastavenie služieb v spolupráci 
s inými organizáciami, ktoré sa tomuto venujú napr. CVEK, PDCS, a tak ďalej?   
 
p. Lachká – budeme spolupracovať aj s ostatnými organizáciami. IOM sme zvolili ako 
organizáciu, s ktorou už máme nejaké kontakty, ktorú sme navštívili a už prebehla aj diskusia. 
MAREENA, prepáčte, nevedela som ako sa to píše, lebo boli sme len v ústnom kontakte. 
A čo sa týka PDCS, CVEK a iných organizácií, tak my ako mimovládka máme s nimi veľmi 
dobré vzťahy a dlhodobú spoluprácu. Služby v centre sa budú vyvíjať a to znamená, že ja 
v tejto fáze som podpísala len služby, ktoré plánujeme pre budúci rok. Ale určite na základe 
potrieb komunity či už cudzincov, alebo aj občanov nášho mesta budeme služby 
prispôsobovať a k tomu sa bude prispôsobovať aj spolupráca. Čiže, bude to vyplývať 
z potrieb, ktoré vzniknú v danom centre.   
 
p. Obertáš – na koľko rokov sa plánuje centrum a prípadne potom aj samotné investovanie? 
Teraz je to rozpísané Rotary Club a Mesto. Ale čo bude ďalej, kto bude chod celého centra 
spravovať a viesť? 
 
p. Lachká – v prvom rade by som chcela vysvetliť, prečo sme pozmenili trocha ten materiál. 
Predtým ten materiál bol zameraný na to, že sa najskôr vytvorí nové centrum, že ho založí 
NKN v spolupráci s Mestom a až potom si budeme pýtať peniaze. Ale situácia je taká, že 
sponzori radšej podporujú existujúce organizácie, alebo organizácie s nejakou históriou. Preto 
tento materiál je momentálne pripravený tak, že jeden rok by mali ísť tie služby pod NKN 
priamo. V januári je uzávierka programu nadácie Ekopolis, s ktorými mám predrokované, že 
by bola možnosť sa uchádzať o grant. Tak ako všetky mimovládne organizácie vrátane NKN 
sú konfinancované z viacerých zdrojov. Čiže štartovné peniaze, predpokladáme, že dokonca 
roka by sme mali mať s Rotary Clubu. Mesto Nitra tak ako slúži komunitnej nadácií na trvalú 
udržovateľnosť, tak by som bola veľmi rada, keby Mesto Nitra by bolo spoluzakladateľom aj 
toho integračného centra a tvorilo by takú bázu. Na tú bázu by sa potom nabaľovali aj ďalšie 
peniaze. My predpokladáme, že služby, ktoré bude centrum poskytovať zamestnávateľom 
budú spoplatnené. Čiže, centrum si bude nejakým spôsobom ako nezisková organizácie 
poskytujúca verejnoprospešné služby, na seba zarábať, je to dovolené zákonom. Samozrejme, 
že je dôležité, aby oslovovali a fandrejzovali aj firmy. To znemená 2%, čiže kofinancovanie, 
tak ako to robí komunitná nadácia. Budeme veľmi radi, keby sme to centrum naučili a potom 
po 1,5 roku monitoringu tých služieb a nastavovania tých služieb, by som bola veľmi rada, 
keby sa to postavilo na vlastné nohy. Bude tam možnosť, keď skončí grant Ekopolisu pre 
komunitnú nadáciu požiadať v rámci tohto istého programu o inštituciálny grant na rozvoj 
inštitúcie.  
 
p. Oremus – ja som sa zúčastnil toho workshopu, ktorý organizovala p. Lachká. Tam sa 
naozaj táto téma rozdebatovala. Prezentoval som tam svoj názor a na základe ďalších 
informácií, ktoré máme predložené, neviem zmeniť názor k tomuto. Neviem sa stotožniť 
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s tým, aby sme z našich daní podporovali prílev investorov sem a potom aj 
etablovali ekonomických migrantov, ktorých sem prinášame. Vlastne znevýhodňujeme naše 
majoritné obyvateľstvo, ktoré musí následne ísť za prácou do zahraničia, pretože títo cudzinci 
sú ochotní pracovať za nižšiu mzdu a vyháňajú našich ľudí za prácou von. Zdá sa mi to celé 
ekonomicky nelogické, aby sme takéto niečo podporovali a robili. Nemám vedomosť, že by 
naši ľudia, ktorí robia v zahraničí, dostali takúto podporu a takéto zaobchádzanie v zahraničí, 
ako my sa ideme snažiť ponúknuť tu cudzincom na nejaké etablovanie z mestských peňazí. 
Teda z našich daní máme platiť tlmočenie, preklady, mzdy. Neviem sa s tým stotožniť 
a myslím si, že nemáte ani nejakú oporu zákona, že by ste sa mohli domáhať a vymôcť nejaké 
práva. Možno si berieme vo vašom prípade na plecia niečo, na čo sú tu orgány iné, ktoré to 
majú riešiť. Oceňujem a touto cestou ti chcem, Ľubka, vyjadriť verejne podporu za činnosť, 
ktorú robíš. Sám som ti pomáhal v mnohých veciach, keď sme sadili stromčeky, pomáhali 
ľudom, ktorí sú v núdzi a tomuto sa venujme, toto podporujme našich obyvateľov, nato sme 
tu, aby sme to robili, ale toto sa mi, že si berieme na plecia veľký balvan a nevieme odhadnúť 
to ďalšie fungovanie, aké bude. Teraz sa bavíme o sume 24 tis. euro. Keď neuspejete v tých 
nórskych fondoch, tak ako to zaplátame, ako budeme fungovať ďalšie roky? Toto absolútne 
nevieme. Ak sa mám správať zodpovedne, tak sa mi ťažko s tým stotožňuje. A preto to aj 
takto verejne poviem, že nie som proti aktivitám Nitrianskej komunitnej nadácie, ale toto je 
už podľa mňa segment, kedy ideme už za čiaru a naši domáci obyvatelia to môžu považovať 
za niečo, že hájime záujmy niekoho iného a nie ich.           
 
p. Ágh – chcel by som reagovať na p. Oremusa, kde povedal, že si nemyslí, že v zahraničí 
naši zamestnanci dostávajú takéto služby. Mojou skúsenosťou je, že opak je pravdou. 
V západných krajinách dokonca vo Veľkej Británie štandardne zamestnanec na úradoch pri 
požiadaní dostane tlmočníka, ktorý mu pomôže vybaviť úradne veci, ktoré sa týkajú jeho 
agendy. Takže v západných krajinách je to štandard. Dokonca som bol prekvapený, keď som 
si čítal tento materiál, že u nás takéto niečo nefunguje a vôbec nezastrešuje to nejaký sociálny 
úrad alebo nejaká iná entita.   
 
p. Greššo – dovolil by som si, Peťo, nesúhlasiť s tebou, lebo zodpovedne znamená toto, o čom 
tu teraz rokujeme. Zodpovedne znamená vytvoriť inštitúciu, ktorá sa bude venovať 
ekonomickej migrácii. Ekonomický migrant nemusí byť len človek z Bulharska, Srbska 
a prípadne ďalších tretích krajín, to môže byť človek aj z východného Slovenska, ktorého sem 
treba integrovať a treba mu tu vytvoriť podmienky na to, aby tu kvalitne žil a v nejakej 
neposlednej rade do budúcna z neho stal sa Nitrančan. Čiže považujem to za nutnosť, aby sme 
s týmito ľuďmi začali pracovať, a aby títo ľudia u nás žili kultivovane v našom prostredí. 
A v podstate my tu neriešime niečo, čo vieme ovplyvniť. My to už nevieme ovplyvniť, že sem 
tí ľudia budú prichádzať za prácou. My s nimi musíme pracovať, aby sme sa tu všetci cítili 
bezpečne a dobre a takisto aj oni. My ich už nevyhodíme odtiaľto.      
 
p. Oremus – správne ste povedali, že úrady sa postarajú a tuto sa bavíme o komunitnej 
nadácií, ktorá je nezisková organizácia, ktorá nemá oporu v zákone, že môže na základe 
zákonov vymôcť si a je autoritou. Tu sa bavíme o nejakej organizácii, ktorá je na dobrovoľnej 
báze, a ktorá si nevie tieto veci vymôcť a je zákon.   
 
p. Dovičovič – prvé čo poviem, že tento návrh podporím. A zopakujem to, čo som povedal už 
niekoľkokrát aj vtedy, keď sa prejednával tento materiál na tom pracovnom sedení. Mne tu 
výrazne chýba jeden prvok a tým je Slovenská republika, pretože ona za rozhodnutia vlády 
strategický park, ktorého problematiku riešime, bol umiestnený sem. A zo zámeru poskytnúť 
prácu naším ľuďom, sa stala oficiálna štátna politika dovážania cudzincov. Áno, robiť to 
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treba, podľa môjho názoru je to nevyhnutné, ale my ako mesto Nitra musíme spraviť všetko 
preto, aby aj štát na to nekašlal. 
 
p. Štefek – na príprave tohto materiálu, ktorý trval možno osem mesiacov sa podieľali určite 
odborníci. Pýtal som sa p. Lachkej na tom workshope, či nejdeme niekoho suplovať touto 
inštitúciou, niekoho nahradiť, ktorá by mala byť možno zriadená priamo na Meste, alebo 
priamo zriadená štátom? Takýto príklad na Slovensku nie je. Samozrejme materiál je nový, 
inštitúcia nová a ja sa nečudujem otázkam kolegov, pretože možno ani v tomto materiáli nie 
je všetko vypovedané. Nie je to vypovedané, že kde to budeme robiť? Môže sa stať, že ho 
schválime. A odporučíme p. prednostovi nájsť 24 tis. v rozpočte. Náš vklad na činnosť 
Nitrianskej komunálnej je 30 tis. na tie granty. Myslím, že dávame ako mesto 30 tis.?  
 
p. Lachká – 15 tis.  
 
p. Štefek – tak dokonca len 15 tis. To znamená, že dávame viac do vzniku komunitného 
centra ako na podporu tých projektov, ktoré sa realizujú v rámci nášho mesta. Kde je garancia 
tých ostatných inštitúcií, že prispejú? A keď neprispejú? Treba povedať aj to, že projekt asi 
padá. Pretože ak tie zdroje nenájdeme niekde inde, tak k 24 tis. treba prijať ešte skoro 70 tisíc. 
A to si treba povedať, že pokiaľ ostatní neprispejú, tak ten projekt môže ísť do zániku. 
A rovnako, ako povedal p. Obertáš, mňa zaujíma udržateľnosť tohto projektu, koľko rokov 
s takýmto uvažujeme. A jedna pripomienka, kde sú povedané ciele projektu, že vytvorenie 
multisektorovej platformy pre komunikáciu kľúčových hráčov, tak by bolo možno lepšie, 
keby sme to napísali jemne, ako to myslíme, že nemyslíme kľúčových hráčov žiadneho 
športového klubu, ale myslíme kľúčových hráčov v rámci tých jednotlivých inštitúcií.      
 
p. Šmehilová – tak ako na poslednom zasadnutí MZ veľmi oceňujem tento projekt a hlavne 
to, že prichádza takáto spolupráca Nitrianskej komunitnej nadácie s mestom Nitra. Oceňujem 
ho preto, lebo naozaj je kopec vecí, ktoré vyplývajú zo sociálnej praxe, ktoré by mal možno 
riešiť štát a nerieši a nie je to len táto oblasť. Myslím si, že nezodpovedné bolo zo strany štátu 
vsadenie Land Roveru bez prípravy mesta vo viacerých oblastiach práve do mesta Nitry. Ale 
na druhej strane si myslím, že je zodpovedné, že tu prišla iniciatíva robiť preventívne alebo 
prevenčné opatrenia. Osobne si myslím, že je oveľa aj z pohľadu tej zodpovednosti aj 
financovania, lacnejšia prevencia ako následná represia. Hovorím to aj z hľadiska toho, že 
máme kopec oblastí, v ktorých by sa mesto mohlo viacej angažovať. A môžem povedať, že 
oneskorená komunitná práca v Dražovciach čo nám priniesla. Osobne si myslím, že čím skôr 
začneme z takýmito preventívnymi opatreniami a programami práve pre túto cieľovú skupinu, 
ktorá už sem príde, alebo už tu je, tak ten proces toho príchodu a zväčšenia tej skupiny už 
nezastavíme. Naozaj je veľmi zodpovedné zo strany komunitnej nadácie, teda ak k tomu dá 
MZ zelenú, tak aj v spolupráci s Mestom Nitra. Naozaj pracovať na tej prevencii, a preto 
považujem tento projekt za zodpovedný.         
 
p. primátor – ja sa s vaším názorom maximálne stotožňujem.  
 
p. Hefková – chcela som povedať to, čo Anka, ktorá povedala veľa vecí. Určite podporím 
tento návrh., pretože ho považujem za zodpovedný a hlasovať za tento návrh je zodpovedné. 
Nerada počujem také vyjadrenia, že tí ekonomickí migranti nám berú prácu. Spomeňme si na 
stav, aký máme napr. v zdravotníctve, chýbaju nám lekári. A tí, ktorí sa hlásia zo zahraničia, 
tak tí sú tiež de fakto ekonomickí migranti. Naši odchádzajú do zahraničia a my potrebujeme 
tých ľudí a to sú tiež ekonomickí migranti. Namiesto toho, aby sme hovorili, že nám berú 
prácu, sústreďme sa radšej na to a zamyslime sa nad tým, že ako mi môžeme ako samospráva 
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pomôcť k vytváraniu ďalších pracovných miest, ako môžeme podporiť lokálnu ekonomiku. 
Aby aj naši obyvatelia mali prácu, aby sa mohli realizovať. A tiež zlepšime toto status quo, 
ktoré je momentálne také, že chýbajú nám cudzojazyčné materiály, zahraniční prisťahovalci 
sa nevedia zorientovať, nie je to všetko tak ľahko pochopiteľné a vyžaduje si to dostatočnú 
dávku empatie.        
 
p. Lachká – Peťko, ja ťa plne chápem, ale musím ti povedať, že keby sme si zobrali 
zahraničie, tak sú vytvorené celé siete na prácu s ekonomickými migrantami, ktoré 
pozostávajú z mesta. To znamená, že priamo na mestách. A zároveň neziskových organizácií 
a štátu. Funguje tu kooperácia a vtedy funguje dobre aj politika voči ekonomickým 
migrantom. Prečo NKN? Trocha mi to pripomína rok 1999, kedy som tu stála a o polnoci som 
presvedčovala MZ, aby dali NKN nejaké financie, že zoženieme na to zahraničné finančné 
granty a začneme robiť grantové programy v meste. Musím povedať, že to bolo vtedy, že som 
sa snažila ľudí presvedčiť tým, že ja som bola presvedčená. Neviem na koľko rokov, ale na 
toľko rokov, čo bude treba. Dokedy tu bude tá potreba komunity, aby takéto služby fungovali. 
Čo sa týka financií, keď to nevyjde v Ekopolise, tak musíme hľadať cestu inde. Ja sa neviem 
na to tak pozrieť a ani nemôžem, že nebude. Pri najhoršom vrátime Mestu dotáciu. Ale ide 
o to, že ja dvadsať rokov robím na báze, že sa nedívam ani naľavo a ani napravo, len pred 
seba. Lebo by som tú robotu nemohla vykonávať. Keď je človek pre niečo zapálený, verí 
tomu a má už ako-také skúsenosti, tak to musí dotiahnuť dokonca. Myslím si, že mimovládne 
organizácie sú tie, ktoré prinášajú zmenu. Pretože sme malá organizácia, vieme sa rýchlo 
dohodnúť, vieme efektívne robiť. A my vytvárame tlak na samosprávu a samozrejme, ja by 
som len uvítala, aby samospráva vytvárala tlak na štát. To, čo ty hovoríš, Miloš, áno, chýba 
tam ten štát. Ale štát to sám od seba neurobí. Keď sa na štát nepritlačí, oni nebudú dávať 
dane. Ja som už hovorila, že ten návrh, prečo sa nebaviť v rámci so ZMOS-om alebo K8 
o zdaňovaní dlhodobých ekonomických migrantov. Či sa nám to páči alebo nepáči, tí ľudia sú 
tu. Bola som na cudzineckej polícií. 10 tisíc ekonomických migrantov ročne sa v Nitre 
premelie. Nehovorím, že tú ostávajú, ale že sa tu otočia, čo znamená, že aj tí, čo sú do troch 
mesiacov, aj tí, čo sú na tri mesiace. Druhá vec je, nepozerajme sa na ekonomickú migráciu 
len ako na priemyselný park. To, čo povedala Anička, chýbajú ošetrovatelia, učitelia, 
opatrovatelia, lekári, sestričky. Verte mi, toto bude vecou v budúcnosti aj verejnej správy. 
A to, čo povedali zamestnávatelia, ktorí sa zúčastnili na našom workshope, prechádzajú od 
náboru krátkodobých zamestnancov k premyslenému náboru ľudí, ktorí tu budú chcieť zostať. 
Cudzinci sem prídu na dlhšiu dobu a možno aj natrvalo. Na UKF-ke je obrovský percentuálny 
nárast študentov zo zahraničia, vysokoškolákov, ktorí tu chcú zostať. Vždy je treba robiť skôr 
veci a pripravovať sa. Nerobme potom až tie veci. Ja by som bola veľmi rada, keby sme túto 
tému nemuseli riešiť. Dala som do toho materiálu aj služby pre občanov mesta Nitra. Aj tí 
potrebujú určitú pomoc. A dala som tam aj  informačnú kampaň, aj veci, ktoré budú našim 
ľudom pomáhať chápať, o čom je príchod cudzinca sem na Slovensko. Budú sa 
debarierizovať veci. Myslím si, že toto mesto to len posilní. O čom je tá bezpečnosť a o čom 
je to pre našich ľudí, keď sa tu zatvárajú obchody v Krškanoch, alebo zbadajú nejakého 
cudzinca na ceste a sa ho ľakajú. Je tu tá téma, je to na diskusiu prečo Mesto, komunitná 
nadácia. A prečo sme to nenechali na štát?   
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Hlasovanie č. 23 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Projektový zámer vytvorenia služieb Integračného a komunitného centra v Nitre a schvaľuje 
vytvorenie Integračného a komunitného centra v Nitre v rámci Nitrianskej komunitnej nadácie 
u k l a d á 
prednostovi MsÚ  
zabezpečiť finančné zdroje pre činnosť centra v roku 2019 rozpočtovým opatrením v rozpočte 
mesta Nitry na rok 2019 vo výške 24 000 EUR 
                                                                         T: 02/2019 
 

U z n e s e n i e     číslo 397/2018-MZ 
 

prezentácia – 30 
za – 26 
proti –1 
zdržal sa – 3 
Návrh bol schválený. 
 
 
19. Diskusia 
  
p. Obertáš – mal by som na p. Duchoňa otázku. Neviem, či všetci poslanci dostali materiály               
v piatok doručené hliadkou MsP. Myslím, že väčšina z nás mala vo volebnom programe 
zmeniť ten systém práce MsP a trocha ju posunúť na inú úroveň a aj meno, aké má MsP 
v Nitre. Takže chcel by som vedieť, na koho príkaz doniesli dvaja príslušníci MsP materiály 
a či je to štandardný postup?        
 
p. Duchoň – je to štandardný postup v prípade, že materiály sú pripravované na MZ na 
poslednú chvíľu a vodiči nestíhajú všetky tieto materiály doručiť. Tieto materiály boli 
chystané v piatok v poobedných hodinách a iba jedného vodiča sme mali k dispozícii na MsÚ, 
tak p. vedúca organizačného oddelenia ma požiadala, že či môžu hliadky MsP vypomôcť tieto 
materiály poslancom doručiť.   
 
p. Greššo – mne konkrétne materiály doniesol vodič MsÚ. A z praxe aspoň za tie štyri 
roky nie je štandardné, aby polícia roznášala materiály, robí sa to len v časovej tiesni, ktorá 
nastala teraz.  
 
p. prednosta – myslím, že to bolo aj zodpovedané, naozaj išlo o časovú tieseň, kedy sa 
doručovali materiály tri dni pred rokovaním MZ, takže, áno, kapacitne sa využívala aj činnosť 
MsP na doručovanie materiálov. Udialo sa to aj v minulosti, ale nedeje sa to často. Čiže, nejde 
o nič neobvyklé, ide o štandardný postup, kedy je takáto situácia.     
 
p. Gut – ja by som chcel len pourgovať riešenie dopravnej situácie na Novozámockej ulici, čo 
sa týka vypínania semaforov, lebo mám tam trvalo sťažnosti z bočných ulíc, kde ľudia 
nemôžu vyjsť na hlavnú cestu. A tí, ktorí tadiaľ chodia, tak to veľmi dobre poznajú a vznikajú 
tam rôzne kolízne situácie. Ja som to žiadal aj v zápisnici a dodnes sa nič nezmenilo. Chcel by 
som to urgovať. A kedy môžeme očakávať zlepšenie?      
 
p. prednosta – táto vec bola viackrát konzultovaná s KDI a brali sme aj názor policajných 
zložiek na reguláciu dopravy v tejto časti. Bol tú zvýšený dopyt práve cestujúcej verejnosti   
po tom, aby sme vyskúšali model odstavenia svetelnej signalizácie a zjednodušenia 
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priechodnosti. Áno, evidujeme aj enormné množstvo kladných stanovísk, ktoré si pochvaľujú 
túto dopravnú situáciu, akým spôsobom tá plynulosť prebieha, ale sú tam samozrejme aj také 
hlasy hlavne od tých bočných ciest, kde nevedia vyjsť na tú hlavnú cestu. Takže asi sa znova 
vrátime znova k spusteniu tej svetelnej signalizácie, ale znova to bude vytvárať tie situácie, 
ktoré to vytváralo predtým. Samozrejme budeme musieť na túto tému zasadnúť 
a komunikovať SDI.        
 
p. Gut – údajným dôvodom tam bola nedostatočná údržba tých indukčných slučiek alebo 
niečo také. To, čo vlastne s preťažeností do premávky v tranzite ako Nové Zámky - Nitra 
zahlcovalo križovatku, ale teraz si musíme uvedomiť, že na ulicu K rieke máme spojnicu do 
kompostárne alebo na ČOV-ku. A potom tam máme aj malý priemyselný park. A tá situácia 
je fakt komplikovaná. Postavme tam buď políciu aspoň v rannej hodine, keď chodia ľudia. 
 
p. prednosta – na tú tému budeme určite reagovať. Treba povedať, že aj tá výluka tej svetelnej 
signalizácie nie je celodenná. Je to len v tej otázke dopravnej špičky. Pokiaľ niekto využíva 
kompostáreň tak v tej raňajšej špičke je to problém. Budeme na túto tému určite reagovať.   
 
 
22. Návrh na uznesenie 
 
 
23. Záver 
 

p. primátor – keďže sme prerokovali všetky body programu a nie sú už žiadne pripomienky, 
žiadam členov návrhovej komisie, aby pripravili návrh konečného znenia uznesení                  
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Návrhová komisia už skončila so spracovaním 
návrhov na uznesenie, a preto žiadam predsedu návrhovej komisie p. Miloslava Hatalu, aby 
skonštatoval, či boli prijaté uznesenia ku všetkým bodom rokovania.  
 
p. Hatala – v krátkosti zhodnotím priebeh zo slávnostného zasadnutia, ktoré nám prebehlo 
v doobedňajších hodinkách. Boli prijaté všetky uznesenia k daných bodom. Z pracovného 
rokovania, ktoré sme absolvovali  teraz poobede, boli prerokované všetky body, ktoré boli 
navrhnuté v programe plus o zapracovanie pozmeňovacích návrhov a ku všetkým bodom boli 
prijaté platné uznesenia.  
 
p. primátor – ďakujem, konštatujem, že všetky uznesenia z Ustanovujúceho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre boli schválené. Ďakujem predsedovi návrhovej komisie      
p. Miloslavovi Hatalovi, znenia uznesení a komisii za vykonanú prácu. Skôr než ukončíme 
dnešné zasadnutie, chcel by som upozorniť tých poslancov, ktorí nepôsobili v tejto funkcii 
v minulom volebnom období, že im boli dnes rozdané tlačivá „Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslanca Mestského zastupiteľstva mesta 
Nitry“ spolu s prípisom. Upozorňujem, že je  potrebné dodržať termín uvedený v prípise. 
Zároveň všetkým poslancom  boli rozdané pozvánky na školenie ohľadne zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré je 
naplánované na 06.12.2018 o 13.00 hod. v tejto zasadačke. 
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Vážené mestské zastupiteľstvo! 
Program dnešného rokovania sme vyčerpali. Týmto vyhlasujem Ustanovujúce zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené.   
 
 
 
Nitra, 11. 12. 2018 
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