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Z á p i s n i c a 
z 5. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
Dátum a miesto konania:   25. 04. 2019 Nitra, 
Prítomní:                             podľa prezenčnej listiny  
Ospravedlnení:           p. Pravda, p. Hefková  
Neskorší príchod:     
                                                  
 
P R O G R A M:  
 
1. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa                            

14.12.1995 v bode a), b), c)                               mat. č. 19 
 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 54/2013-MZ zo dňa                            
14.03.2013                                           mat. č. 110/2019 

 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa                            
14.03.2013                                            mat. č. 1023/2013 

 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 66/2019-MZ zo dňa                            
14.03. a 21.03.2019                                      mat. č. 90/2019 

 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 67/2019-MZ zo dňa                            
14.03. a 21.03.2019                                       mat. č. 91/2019 

                           
2. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

Spravodajca:       p. Ján Vančo            mat. č. 128/2019 
 
3. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2018 

Spravodajca: p. Michaela Hefková     mat. č. 103/2019 
 
4. Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2018 

Spravodajca: p. Michaela Hefková     mat. č. 104/2019 
 
5. a)   Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2018 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Nitry                             
za rok 2018 
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 123/2019 

 
6. a)   Návrh na prijatie úveru 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie úveru                       
na financovanie investičných akcií v roku 2019             
Spravodajca: p. Filip Barbarič     mat. č. 124/2019 

 
7. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019 

Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 122/2019 
 
8. Návrh na prijatie úveru spoločnosťou Nitrianske komunálne služby, s. r. o. 

Spravodajca: p. Peter Mezei                  mat. č. 129/2019 
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9. Informatívna správa o schválení dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2019                 
pre cieľovú oblasť: 
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych  
hodnôt /do 2000 eur/ 
Spravodajca: p. Ján Vančo          mat. č. 115/2019 

 
10. Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých - Informácie 

(nielen) pre hendikepovaných turistov“  a Informatívna správa o plnení 
debarierizačných opatrení mesta Nitry za rok 2018       
Spravodajca: p. Anna Šmehilová     mat. č. 110/2019 

 
11. Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre 

vykonaných dodatkom č. 20 
Spravodajca: p. Oliver Pravda      mat. č. 133/2019 

 
12. Informatívna správa k plneniu II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste 

Nitra na roky 2016-2020 za rok 2018 
Spravodajca: p. Anna Šmehilová     mat. č. 109/2019 

 
13. Návrh Dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre 

Spravodajca: p. Filip Barbarič     mat. č. 135/2019 
 
14. Návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre 

Spravodajca: p. Filip Barbarič     mat. č. 136/2019 
 
15. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra              

na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu 
  Spravodajca: p. Filip Barbarič                     mat. č. 1653-1/2018 
 
16. Správa o žiadosti MH Invest, s. r. o. na obstaranie zmien a doplnkov č. 7 Územného 

plánu mesta Nitra       mat. č. 143/2019  
 
17. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 

o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 
Spravodajca: p. Ján Greššo          mat. č. 114/2019 

 
18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných hrách 

Spravodajca: p. Ján Greššo         mat. č. 127/2019 
 
19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2019 o určení názvu ulice 

v časti mesta Párovské Háje 
Spravodajca: p. Daniel Balko     mat. č. 40/2019 

 
20. Návrh Memoranda o spolupráci medzi Rímskokatolíckou cirkvou – Biskupstvom 

Nitra, Mestom Nitra a Telovýchovnou jednotou Stavbár Nitra v oblasti rozvoja 
športu, budovania športovej infraštruktúry, podpory mládeže, usporiadania 
majetkových pomerov a šírenia dobrého mena Nitry 
Nemá spravodajcu       mat. č. 137/2019  
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21. Návrh na darovanie projektových dokumentácií spoločnosti Nitrianska investičná,       
s. r. o. (modernizácia futbalových štadiónov – FC Nitra a ČFK Nitra) 
Spravodajca: p. Oliver Pravda     mat. č. 100/2019 

 
22. Informatívna správa o krematóriu na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej 

ceste v Nitre 
Spravodajca: p. Ján Greššo           mat. č. 94/2019 

 
23. Návrh na riešenie využitia plôch letných terás na Pešej zóne v Nitre  

Spravodajca: p. Ján Vančo              mat. č. 131/2019 
 
24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra 

(ZsDis, a. s., zriadenie vecného bremena pre stavbu „NA Nitra, Párovská garáže 
NNK“) 
Spravodajca: p. Peter Mezei         mat. č. 130/2019 

 
25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území 

Nitra (zriadenie vecného bremena k stavbe: „Bytový dom 39 bytov NOEMIS Nitra,     
Rázusova ul.“ – ZSD a. s. (TOPNR s. r. o.)) 
Spravodajca: p. Filip Barbarič      mat. č. 117/2019 

 
26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území 

Nitra (zriadenie vecného bremena k stavbe: „Polyfunkčný objekt“ – Mostná ul., 
Nitra“             – ZSD a. s. (MC-Real 2 s. r. o.)) 
Spravodajca: p. Ján Vančo          mat. č. 116/2019 

 
27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 

pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre – LOKATRADE s. r. o. 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 113/2019 

 
28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 

Mlynárce (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „VVN TR PP Nitra Sever, zaústenie 
vedenia V8820“, Rastislavova ul.) 
Spravodajca: p. Daniel Balko     mat. č. 119/2019 

 
29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti 

pozemku v kat. území Nitra – Ing. Milan Andrášik) 
Spravodajca: p. Ján Greššo          mat. č. 134/2019 

 
30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 208/2018-MZ zo dňa 

21.06.2018 (k. ú. Nitra, prenájom parcely ,,C“ KN č. 4908/1 pre vlastníkov bytov 
v bytovom dome Tehelná 86)       
Spravodajca: p. Filip Barbarič     mat. č. 56/2019-1 

 
31. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 259/2014-MZ zo 

dňa 04.09.2014 a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2014-MZ 
zo dňa 13.02.2014 (odpredaj a prenájom pozemkov bývalej MŠ Javorová, k. ú. 
Chrenová         – Orpheus Production s. r. o., Zbehy 824, IČO: 46738657) 
Spravodajca: p. Daniel Balko     mat. č. 132/2019 
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32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 283/2013-MZ zo dňa 
12.9.2013 a zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 194/2014-MZ           
zo dňa 26.6.2014 (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení RELCO 
SLOVAKIA – vecné bremeno) 
Spravodajca: p. Daniel Balko     mat. č. 118/2019 

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

Nitra, Martinák, s. r. o. – zámena pozemkov pod bytovým domom ,,E“)   
Nemá spravodajcu       mat. č. 29/2019 

 
34. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok 

,,C“ KN par. č. 678/2 v k. ú. Mlynárce)     
Nemá spravodajcu       mat. č. 138/2019 

 
35. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 

(odpredaj parcely C KN č. 5594, č. 5585/8 v kat. území Nitra – Ing. František 
Ščerba)  
Nemá spravodajcu       mat. č. 139/2019 

 
36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 

(odpredaj časť z parcely C KN č. 299/55 v kat. území Dražovce – Peter Benc 
a manž.)  
Nemá spravodajcu       mat. č. 140/2019 

 
37. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 

pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Ružová)     
Nemá spravodajcu       mat. č. 141/2019 

 
38. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 

pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa)     
Nemá spravodajcu       mat. č. 142/2019 

 
39. Interpelácie 
 
40. Diskusia 
 
41.  Návrh na uznesenie 
 
42. Záver 
 
 
Otvorenie 
 
Vážené mestské zastupiteľstvo! 
 
Otváram rokovanie 5. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, na ktorom                 
vás všetkých srdečne vítam. 
 
Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných  poslancov 29, to znamená,                  
že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
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Voľba pracovných komisií 
 
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. Peter Bakay  

členovia  návrhovej komisie:    p. Peter Košťál 

                                                   p. Štefan Štefek 

    p. Pavel Varga 

    p. Róbert Rathouský 

 

Hlasovanie č. 1 o návrhu na založenie návrhovej komisie  
 
prezentácia – 29 
za – 29 
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 5. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení.  
 
Na túto funkciu navrhujem poslanca mestského zastupiteľstva:  p. Tomáša Jursu 
 
Hlasovanie č. 2 o návrhu, aby povereným poslancom viesť 5. zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Tomáš Jursa 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ďakujem. Konštatujem, že poslanca p. Tomáša Jursu mestské zastupiteľstvo poverilo                   
na vedenie zastupiteľstva v prípadoch určených zákonom o obecnom zriadení. 
 
Program dnešného zasadnutia je uvedený v pozvánke, ktorá vám bola spolu s materiálmi 
zaslaná do cloudového úložiska. Pozvánka vám bola doručená aj v písomnej podobe                      
do osobných priečinkov poslancov. 
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Dodatočne ste obdržali: 
 
- mat. č. 151/2019 „Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 

2019 pre cieľovú oblasť osveta, výchova a vzdelávanie“ 
 
- mat. č. 150/2019 „Návrh na predloženie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvami „Komunitné centrum 
Krškany“ a „Komunitné centrum Dražovce““, 

a 
- mat. č. 159/2019 ,,Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 

336/2016-MZ zo dňa 25.10.2016 v znení uznesenia č. 307/2018-MZ zo dňa 18.10.2018 
a v znení uznesenia č. 18/2019-MZ zo dňa 31.1.2019“,  

 
ktoré navrhujem zaradiť do programu v prečítanom poradí za pôvodný bod 9 (ako nové body 
10, 11,12). 
 
V prípade zaradenia navrhovaných bodov do programu sa číslovanie ostatných bodov posúva. 
 

Upozorňujem, že materiál č. 159/2019 vám nebol doručený v súlade  s rokovacím poriadkom 
mestského zastupiteľstva, napriek tomu  si vás dovoľujem požiadať z dôvodu naliehavej 
situácie o jeho zaradenie do programu dnešného rokovania. Ide o materiál, ktorý sa viaže na 
verejné obstarávanie k MHD. 
 
p. Jakubčin – v súčasnosti prebieha výberové konanie na dopravcu od roku 2020. Od 
uchádzačov prichádzajú rôzne podnety, žiadosti o nápravu. A jedna alebo dve z nich sa týkajú 
uznesenia, ktoré bolo prijaté v MZ. Predložený návrh je už aj zdôvodnenie, prečo ho 
predkladáme. Nie je príliš času, aby sme čakali do budúceho zastupiteľstva, a preto je to 
predložené v takom rýchlom slede. Pretože žiadosti o nápravu prichádzajú postupne a ešte 
využili veľkonočné sviatky a my sme sa to dozvedeli až v utorok, keď sme prišli do práce. 
Takže preto je to predložené dnes a súvisí to so žiadosťou, ktorá je uvedená v uznesení MZ 
a hovorí o tom, že Mesto trvá na tom, aby v rámci kontrolných mechanizmov, ktoré Mesto 
má, bol aj jeden človek z Mesta v dozorných orgánoch v spoločnosti, ktorá vyhrá tender na 
dopravcu. V jednej z tých žiadosti bolo aj toto napadnuté, že to nie je vec, ktorá je objektívna. 
A po našom prieskume situácie z rôznych subjektoch je situácia taká, že nový systém, ktorý 
sa navrhuje pre riešenie platby za MHD je taký, že tam účasť kontrolného orgánu nemá vplyv 
na to, aká cena sa vysúťaží teraz. Cena sa vysúťaži za jeden kilometer a podľa toho sa bude 
platiť celých 15 rokov s tým, že cena sa bude valorizovať počas tohto obdobia 
za dohodnutých podmienok, čo je v týchto prípadoch bežné. Preto ho navrhujeme v takej 
rýchlosti aj s týmto vysvetlením v dôvodovej správe.  
 
Upozorňujem, že vyššie uvedené materiály neboli prerokované na mestskej rade. 
 
Ďalšie materiály, ktoré neboli prerokované v mestskej rade, a preto na ich zaradenie                   
do programu je v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov sú materiály uvedené v programe                         
pod nasledovnými poradovými číslami: 
 
- por. č. 16 „Správa o žiadosti MH Invest, s. r. o. na obstaranie zmien a doplnkov č. 7 

Územného plánu mesta Nitra“, mat. č. 143/2019, 
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a  
zámery pod poradovými číslami 33 - 38: 
 
- por. č. 33 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                   

(k. ú. Nitra, Martinák, s. r. o. - zámena pozemkov pod bytovým domom „E“), mat. č. 
29/2019 

 
- por. č. 34 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                   

(pozemok ,,C“ KN par. č. 678/2 v k. ú. Mlynárce)“ mat. č. 138/2019 
 
- por. č. 35 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 

(odpredaj parcely C KN č. 5594, č. 5585/8 v kat. území Nitra – Ing. František Ščerba), 
mat. č. 139/2019 

 
- por. č. 36 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 

(odpredaj časť z parcely C KN č. 299/55 v kat. území Dražovce – Peter Benc a manž.)“ 
mat. č. 140/2019 

 
- por. č. 37 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 

(odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Ružová)“ mat. č. 141/2019 
 
- por. č. 38 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 

(odpredaj pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa)“ mat. č. 142/2019 
 
Z programu dnešného rokovania navrhujem vypustiť materiál č. 137/2019 pod por. č. 20 
,,Návrh Memoranda o spolupráci medzi Rímskokatolíckou cirkvou – Biskupstvom Nitra, 
Mestom Nitra a Telovýchovnou jednotou Stavbár Nitra v oblasti rozvoja športu, budovania 
športovej infraštruktúry, podpory mládeže, usporiadania majetkových pomerov a šírenia 
dobrého mena Nitry“. Žiadam ho vypustiť na základe toho, že to memorandum nepodpísala 
jedna z týchto strán, ktorá nebola spokojná s obsahom tohto memoranda. Myslím, že to bol 
Stavbár. My sme na MR dali požiadavku, že tento materiál predložíme na MZ jedine v tom 
prípade, keď dotknuté strany budú súhlasiť s týmto memorandom a to sa nestalo, tak ja 
nevidím dôvod, prečo by sme mali o ňom rokovať.  
 
Ďalej vám bol do cloudového úložiska zaslaný list od p. Sedlára zo dňa 15.4.2019 adresovaný 
mestskému zastupiteľstvu.  
 
Dnes ráno vám boli rozdané: 
 
- Stanoviská VMČ, Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel a Komisie MZ 

v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť k materiálom č. 
100/2019, 131/2019, 56/2019-1, 

 
- Výpis zo zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, 

architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť. 
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci! 
 
Má niekto z poslancov mestského zastupiteľstva k takto predloženému návrhu  pripomienky, 
prípadne iný návrh na zmenu programu? 
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p. Košťál – ja som len včera o 9 ráno dostal materiály do MZ. Ja by som poprosil, aby sme to  
dostávali v časovom predstihu do cloudového úložiska.   
 
p. primátor – mám tu technickú informáciu z organizačného, niektorí z vás to dostávajú 
papierovo, a že bol problém v tom, že ste sa nepripojili na internet. Posledný materiál vám bol 
doložený dnes ráno. Z organizačného máme o tom záznam, že to bolo uložené, môžeme to 
preukázať. Môžeme sa potom o tom porozprávať, kde nastala chyba, ale väčšina z vás to 
dostala.    
 
p. Rácová – navrhujem do tohto programu pred bod č. 6 materiál ,,Informatívna správa 
o stave pripravenosti zariadení školského stravovania k Dotácií  na podporu výchovy k 
stravovacím návykom dieťaťa“. Dôvod je jednoduchý, keď som si pozrela rozpočtové 
opatrenia, tak som zistila, že nie sú tam napočítané finančné prostriedky, ktoré potrebujú MŠ 
a ZŠ na to, aby pripravili školské jedálne a zariadenia. Táto správa bola predložená na komisii 
školstva na základe môjho podnetu. Je hotová a pripravená, a keďže sú v nej spracované aj 
finančné požiadavky škôl na to, aby boli schopní prestravovať všetkých žiakov. To sú 
finančné zdroje na vykrytie personálne nových zdrojov, na úpravy priestorov a na nákup 
potrebných zariadení, aby mohli poskytovať toto stravovanie. Pokladám to za veľmi dôležité. 
A neviem si predstaviť, ak by sme dnes rozdelili všetky finančné zdroje, kde by sme potom 
neskôr našli potrebné finančné zdroje. Navyše to školy musia mať vykryté hneď, aby mohli 
začať s prípravou tohto stravovania už teraz. Takže navrhujem pred bod 6 zaradiť tento 
materiál a odbor školstva ho má pripravený a nie je problém, aby bol rozdaný.  
 
p. primátor – z organizačného ma upozornili, že ten materiál ide do najbližšej MR a do 
najbližšieho MZ, takže nevidím dôvod, prečo by sme ho mali teraz prerokovať na MZ. Ale 
samozrejme dám o tom hlasovať.  
 
p. Rácová – ten dôvod je veľmi vážny. Mám obavy, že nenecháme rezervu a finančné zdroje 
na to, aby sme tieto požiadavky vykryli. Preto trvám na tom, aby sa dnes poslanci oboznámili 
s tým, koľko finančných zdrojov potrebujeme na to, aby sme vedeli túto zákonom určenú 
úlohu a cieľ splniť.      
 
p. primátor – myslím si, že p. Daniš je tu už viac rokov na to, aby myslel na takéto veci, ako 
sme mysleli na to aj predchádzajúcich bodoch. A podľa mňa tu zasa šírime zbytočne paniku.    
 
p. Daniš – je veľmi nepríjemné začať jednať o materiáli, ktorý nikto nevidel. Čiže, tie 
požiadavky neboli prednesené ani na finančný odbor, ani do komisie a ani nikde inde. 
V prípade, ak by mal tento materiál nejakým spôsobom ovplyvniť rozpočtové opatrenia návrh 
na prijatie úveru, tak je úplne zbytočné prerokovávať záverečný účet. To všetko spolu súvisí. 
Skôr treba dostať informáciu, koľko finančných prostriedkov a vieme to riešiť ešte 
z rezervných fondov a z ďalších na budúcom zastupiteľstve. Ale vôbec nemám predstavu, 
o akú sumu sa jedná, tak veľmi ťažko sa o tomto hovorí.  
 
p. Obertáš – ja som si túto informáciu týkajúcu sa zverejňovania materiálov odkomunikoval aj 
s p. Civáňom. Bola mi vysvetlená jedna vec, že na poslaneckých notebookoch máme 
nainštalovanú aplikáciu cloud, ktorá sa aktualizuje až po pripojení na internet a druhá 
aplikácia je cloud, kde sa zverejňujú materiály do komisii, VMČ a MR s tým, že to včera p. 
Civáň prácne nahrával do tejto aplikácie, tie materiály. Asi o tom p. Košťál hovorí, lebo ja 
som to tiež hľadal. Jediná aplikácia v notebooku je cloudové úložisko, kde je možné, že sa 
aktualizuje hneď s tým, ako organizačné nahrá materiály. Tá druhá verzia, kde máme 
materiály do komisii, VMČ, tak tam neboli až do včerajšieho dňa nahraté materiály. 
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p. Rácová – myslím si, že p. Daniš nenesie zodpovednosť za to, aké rozhodnutia tu my 
prijímame a ako si plníme svoje zákonné povinnosti, ale predovšetkým vy, p. primátor a my 
poslanci. Ak je tu taká situácia a nemôžeme to dnes zapracovať, pretože to neprešlo 
patričným protokolárnym spôsobom, nebolo prerokované, tak ja nepôjdem hlavou proti múru. 
Len si kladiem otázku, prečo tieto informácie poslanci nemôžu dostať a na čo máme odbor 
školstva, ktorý sa neusiloval o to, keď sme takýto závažný materiál prerokovali, aby bol do 
rozpočtového opatrenia zapracovaný? Ak sa to teda dnes nedá, tak navrhujem, aby to bolo 
navrhnuté pred majetkové veci a aby vznikla informácia o tom, aké uznesenie komisia 
školstva prijala a koľko tých finančných zdrojov potrebujeme. Pretože p. Daniš povedal, že sa 
to nedá vzhľadom na to, že nemáme ani predstavu. koľko tých zdrojov a čo tie školy žiadajú, 
aby mohli tých žiakov prestravovať. Takže ten prvý návrh sťahujem a dávam druhý zaradiť 
túto informatívnu správu ako nový bod č. 16 ,,Informatívna správa o stave pripravenosti 
zariadení školského stravovania k Dotácií  na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa“ a dôverujem vám, p. primátor a p. Danišovi, že na májovom MZ budú tieto zdroje 
schválené. To je taký ústretový krok. Žiadate, aby som tomu uverila. Aj pri prvom rozpočte 
som naliehala, aby sme počkali, a nakoniec sa ukázalo, že školy neboli dofinancované 
a dokonca nie sú ani do dnešného dňa. V dnešnom rozpočtovom opatrení ešte chýba 
dofinancovanie platov na MŠ. Tak, ako mám tomu dôverovať?  To skutočne som tu len ja na 
to? Chcela by som osloviť kolegov, aby sa na to pozreli aj oni, veď to je naša spoločná 
zodpovednosť. Takže navrhujem, aby táto informatívna správa bola zaradená. Tieto 
informácie pokladám za veľmi dôležité.  
 
p. Buranská – z toho procesného hľadiska, sú  dve možnosti. Buď sa preruší MZ a urobí sa 
hneď ten materiál a pokiaľ ho schválite, bude zaradený, alebo potom bude táto informatívna 
správa v rámci diskusie.  
 
p. Balko – len chcem všetkých ubezpečiť, že my o tomto probléme vieme a ja som sa osobne 
s p. vedúcou rozprával a my už aj približne vieme, o aké financie ide a naozaj na najbližšom 
MZ ten materiál príde s tým, že ho vieme finančne zabezpečiť. Nevidím dôvod, aby sme tu 
dnes robili neštandardné kroky a hlavne si naozaj nemyslím, že je namieste nás upozorňovať, 
že my nedávame pozor alebo nevieme, čo sa deje. Je to veľmi dôležitá vec a my tomu 
venujeme patričnú pozornosť a aj vieme, o aké finančné prostriedky pôjde a naozaj to máme 
v merku. Naozaj si myslíte, že my takéto problémy na MsÚ neriešime? Samozrejme, že ich 
riešime, len majú ísť procesným spôsobom. Neprešlo to ešte MR, nebolo to schválené ani 
komisiou. Nevidím dôvod, prečo by sme mali porušiť formálne zvyklosti, ktoré máme. 
 
p. Oremus – práveže čim ďalej, tým viac je takýchto sporných vecí, o ktorých sa dozvedáme 
neskoro. Napríklad je teraz veľká diskusia okolo tých zdieľaných bicyklov a teraz vypláva na 
povrch, že je tam problém s dofinancovaním. A to znamená, že my naozaj potrebujeme, aby 
ste informácie dávali v dostatočnom časovom predstihu, aby sme sa mohli k tomu vyjadrovať, 
podieľať tiež na tom riadení mesta.     
 
p. Buranská – p. Cerulík sa teraz dožaduje vystúpenia. Pán Cerulík, môžete vystúpiť len v 
prípade toho, keď sa bude prejednávať ten konkrétny bod. Predpokladám, že k tomu 
územnému plánu sa chcete vyjadriť. Pokiaľ ste namietali, že to nebolo v MR, tak je to 
v súlade s rokovacím poriadkom. Bolo to rozdané a bude to teraz schvaľované tou patričnou 
väčšinou. Čiže, vy máte právo sa vyjadriť k tomu konkrétnemu bodu, nikto vám to právo 
nezoberie.  
 
p. primátor – taký je rokovací poriadok a my sa musíme ním riadiť. Ak nie sú ďalšie 
pripomienky, dávam hlasovať o programe ako celku vrátane schválených zmien. 
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Hlasovanie č. 3 o návrhu zaradiť do programu mat. č. 151/2019 – ,,Informatívna správa 
o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019 pre cieľovú oblasť osveta, výchova 
a vzdelávanie“ 
           
prezentácia – 23 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 4 o návrhu  zaradiť do programu mat. č. 150/2019 – ,,Návrh na predloženie 
dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného 
programu s názvami „Komunitné centrum Krškany“ a „Komunitné centrum Dražovce““ 
          
prezentácia – 28 
za – 27 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Hlasovanie bolo zmätočné.  
 
Hlasovanie č. 5 o návrhu  zaradiť do programu mat. č. 150/2019 – ,,Návrh na predloženie 
dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného 
programu s názvami „Komunitné centrum Krškany“ a „Komunitné centrum Dražovce““ 
          
prezentácia – 27 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 6 o návrhu  zaradiť do programu mat. č. 159/2019 – ,,Návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2016-MZ zo dňa 25.10.2016 v znení 
uznesenia č. 307/2018-MZ zo dňa 18.10.2018 a v znení uznesenia č. 18/2019-MZ zo dňa 
31.1.2019“  
         
prezentácia – 25 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 7 o návrhu zaradiť do programu mat. č. 143/2019 – „Správa o žiadosti MH 
Invest, s. r. o. na obstaranie zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra“ 
          
prezentácia – 27 
za – 26 
proti – 1 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 8 o návrhu zaradiť do programu materiály anblock     
- mat. č. 29/2019 – „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra (k. ú. Nitra, Martinák, s. r. o. - zámena pozemkov pod bytovým domom „E“)“,  
- mat. č. 138/2019 – „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitry (pozemok ,,C“ KN par. č. 678/2 v k. ú. Mlynárce)“,  
- mat. č. 139/2019 – „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra (odpredaj parcely C KN  č. 5594, č. 5585/8 v kat. území Nitra – Ing. František Ščerba)“,  
- mat. č. 140/2019 – „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra (odpredaj časť z parcely C KN č. 299/55 v kat. území Dražovce – Peter Benc a manž.)“,  
- mat. č. 141/2019 – „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Ružová)“, 
- mat. č. 142/2019 – „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa)“ 
    
prezentácia – 27 
za – 27 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 9 o návrhu vypustiť z programu mat. č. 137/2019 - ,,Návrh Memoranda                       
o spolupráci medzi Rímskokatolíckou cirkvou – Biskupstvom Nitra, Mestom Nitra                                     
a Telovýchovnou jednotou Stavbár Nitra v oblasti rozvoja športu, budovania športovej 
infraštruktúry, podpory mládeže, usporiadania majetkových pomerov a šírenia dobrého mena 
Nitry“ 
        
prezentácia – 28 
za – 28 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 10 o návrhu p. Rácovej zaradiť do programu mat. č. 160/2019 – „Informatívna 
správa o stave pripravenosti zariadení školského stravovania k Dotácií na podporu výchovy                 
k stravovacím návykom dieťaťa“ 
         
prezentácia – 29 
za – 17 
proti – 2 
zdržal sa – 10  
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 11 o programe ako celku vrátane schválených zmien 
         
prezentácia – 28 
za – 28 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
Ďakujem. Konštatujem, že dnešný program rokovania bol schválený a budeme sa ním riadiť.  
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Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov: 

 
p.  Miloslava Hatalu 

a 
p. Pavla Obertáša 

 
Overovateľmi zápisnice zo 4. zasadnutia (riadneho) mestského zastupiteľstva zo dňa 
14.03.2019 boli p. Erik Král a p. František Hollý a na pokračujúcej časti zasadnutia, ktoré 
sa konalo dňa 21.03.2019 bol overovateľom p. Miloš Dovičovič z dôvodu neprítomnosti 
poslanca Erika Krála na zasadnutí. Žiadam overovateľov, aby uviedli stanovisko k zápisnici.                                                           
 
p. Král – zápisnicu z predošlého 4. MZ zo dňa 14.3.2019 som si prečítal. Je v súlade 
s rokovacím poriadkom a preto som si ju dovolil potvrdiť svojím podpisom.    
 
p. Hollý – zápisnica zo 4. riadneho rokovania MZ je napísaná v súlade s priebehom rokovania 
a v čase môjho podpisu nebola voči zápisnici vznesená žiadna pripomienka, tak som ju svojím 
podpisom potvrdil. 
 
p. Dovičovič – príslušná časť zápisnice, ku ktorej som bol overovateľom, bola vyhotovená 
v súlade s priebehom rokovania, čo som potvrdil svojím podpisom.  
 
p. primátor – keďže neboli vznesené pripomienky, považujem týmto zápisnicu za schválenú. 
Predtým, ako pristúpime k prvému bodu, tak je jedna potešujúca správa. Mali sme výberové 
konanie na hlavného architekta. A hlavným architektom bude p. Viktor Šabík a momentálne 
doťahujeme pracovnoprávne zmluvy. Teraz pristúpime k prvému bodu rokovania. Kontrolu 
plnenia uznesení MZ vykoná Ing. Andrea Trojanovičová. 

 
 
1. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa                            

14.12.1995 v bode a), b), c)                               mat. č. 19 
 
p. Trojanovičová – sa v bodoch a), b), c) sa plní a zostáva v platnosti. 
 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 222/2003-MZ                     
zo dňa 11.03.2003 v bode b)   mat. č. 103/2019 a mat. č. 104/2019 
 

p. Trojanovičová – v bode b) sa plní, zostáva v platnosti, sú predložené ako samostatné správy 
mat. č. 103/2019 a mat. č. 104/2019 v uvedení v programe pod por. č. 2, 3.  
 
   Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 54/2013-MZ zo dňa                            

14.03.2013                                          mat. č. 110/2019 
 
p. Trojanovičová – sa plní a zostáva v platnosti. 
 

  Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 102/2013-MZ                  
zo dňa 14.03.2013                                          mat. č. 1023/2013 

 
p. Trojanovičová – sa plní a zostáva v platnosti. 
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Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 66/2019-MZ zo dňa                           
14.03. a 21.03.2019                                      mat. č. 90/2019 

 
p. Trojanovičová – je splnené.  
 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 67/2019-MZ zo dňa                            
14.03. a 21.03.2019                                       mat. č. 91/2019 

 
p. Trojanovičová – je splnené. 
 
p. Štefek – na úvod môjho vystúpenia chcem p. Hattasovi zablahoželať k dnešným meninám. 
Takže všetko dobré!  
 
p. primátor – ďakujem! 
 
p. Štefek – na MZ 14. marca k mat. č. 89/2019, ktorý predkladala skupina poslancov, bolo 
prijate nové uznesenie, ktoré v a) ukladá prednostovi MsÚ predložiť materiál na rokovanie 
MZ v Nitre termíne 25.4.2019 a po b) vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu pripraviť 
návrh rozpočtového opatrenia v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. Tento materiál 
o dofinancovaní škôl a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry na rok 
2019 a predkladá ho p. poslankyňa Rácová. Keby toto uznesenie bolo naplnené, tak dnes tu 
nemusíme pri zaraďovaní bodov do programu hovoriť a ani o panike a ani o tom, že veci 
máme pod kontrolou. Ale materiál, ktorý budeme teraz riešiť, mal byť súčasťou tohto 
materiálu a tohto uznesenia. Rovnako, keby sa bol dodržal vás prísľub, p. Hattas, čo ja už 
hovorím niekoľko rokov, že poďme si urobiť rozklad čísla podielových daní, ktoré idú na 
školy a školské zariadenia. Je veľká škoda, že doteraz k tomu neprišlo, hoci som tomu veril. 
Myslím si, že by sa mala tomu venovať zvýšená pozornosť, keď cez 40% podielových daní 
ide na tieto zariadenia a my k tomuto číslu, ktoré je niekoľko miliónové nevenujeme patričnú 
pozornosť. Toto sme mali v zmysle uznesenia 2018-MZ riešiť už na prvom zastupiteľstve pri 
prvých rozpočtových opatreniach. Tomuto sme mohli predísť, keby tu bol daný ten materiál 
v zmysle uznesenia, ktoré bolo uložené p. prednostovi. A prečo, p. prednosta, toto uznesenie 
nie je splnené?  
 
p. primátor – zareagoval by som k tomu rozkladu čísla a k tým dátam na školstvo. A myslím, 
že p. Rácovej k tomu prišiel mail.  
 
p. Daniš – súčasťou rozpočtových opatrení je zapracované navýšenie mzdových prostriedkov 
pre MŠ a navýšenie prostriedkov na opravy a údržby školských budov.    
  
p. Štefek – písmeno b) považujem sa splnené, ale písmeno a) nepovažujem za splnené. Je 
naozaj na škodu, že sme tomu nevenovali tú pozornosť, že zvoláme stretnutie medzi 
zastupiteľstvami a to číslo si rozložíme. Myslím, že by nás to všetkých zaujímalo, aby sme 
vedeli, čo sú to podielové dane, z čoho sa skladajú a aké koeficienty. Som presvedčený, že to 
nejde iba na mzdy, ako bolo deklarované vedením mesta. Tie podielové dane idú aj na mzdy, 
na energie a kapitálové výdavky.  
 
p. Rácová – v rozpočtovom opatrení som skutočne našla to vykrytie tých dvoch požiadaviek, 
ktoré som tlmočila vo svojom materiáli. VZN-ka je teraz naplnená podľa rozpočtového 
opatrenia aj pre naše školy v zriaďovateľskej pôsobnosti, ale kedy dofinancujeme platy 
zamestnancov na  materských školách? Pretože on informoval, že to bude oveľa viac. Tak 
prečo sa to v rozpočtovom opatrení nenachádza?    
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p. Daniš – p. poslankyňa, odpovedali ste si v podstate sama. Toto rozpočtové opatrenie je 
naplnené v zmysle platnej VZN. Nad rámec VZN ja nemôžem ísť,  pokiaľ sa nezmení VZN.    
 
p. Košťál – pri kontrole uznesenia sa dopytujem už možno tretie MZ, aby som mohol byť 
informovaný o pripravovaných termínoch výberových konaní na zákazky alebo rôzne zmluvy, 
objednávky. Doposiaľ som nedostal ešte nijakú odpoveď. Kedy sa uvažuje s týmto termínom, 
aby sme mohli byť informovaní, a aby sme sa mohli týchto konaní zúčastniť? Verím, že mi to 
bude konečne zodpovedané.   
 
p. prednosta – bude to vyriešené do dvoch týždňov a bude vám to zasielané do cloudového 
úložiska, aby ste mali možnosť na to reagovať.  
 
p. Dovičovič – celá debata o financovaní školstva je o tom, že zákonodarca, teda NR SR, 
nedodržuje zákon a ukladá viac a viac povinnosti samosprávam bez toho, že by ich kryla 
primeranými finančnými prostriedkami.  
 
 
Hlasovanie č. 12 o návrhu na uznesenie ako celku - mat. č. 19 ,,Kontrola plnenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14.12.1995 v bodoch a), b), c)“                      
– uzn. č. /2019-MZ  
- mat. č. 103/2019 a mat. č. 104/2019 ,,Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  
v Nitre č. 222/2003-MZ zo dňa 11.03.2003 – uzn. č. 103/2019-MZ 
- mat. č. 110/2019 ,,Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre                               
č. 54/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 – uzn. č. 104/2019-MZ                                     
- mat. č. 102/2015 ,,Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre                               
č. 375/2015-MZ zo dňa 14.03.2013 – uzn. č. 105/2019-MZ                                     
- mat. č. 90/2019 ,,Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre                               
č. 66/2019-MZ zo dňa 14.03 a 21.03.2019 – uzn. č. 106/2019-MZ                                     
- mat. č. 91/2019 ,,Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre                               
č. 375/2015-MZ zo dňa 14.03 a 21.03.2019 – uzn. č. 107/2019-MZ       
                               
prezentácia – 27 
za – 27 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený.            
 
       
2. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019  mat. č. 128/2019 
                
Materiál uviedla Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta.  
 
Spravodajca:       p. Ján Vančo 
 
Hlasovanie č. 13 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 
s c h v a ľ u j e 
zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 nasledovne: 
 

- presunúť kontrolu pod por. čís. 4 „Kontrola dodržiavania VZN č. 4/2014 o sociálnych 
službách v znení dodatkov v časti čl. VI. Zariadenie opatrovateľskej služby, čl. VII. 
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Zariadenie pre seniorov, čl. VIII. Denný stacionár“ do Plánu kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2019 

 
- zaradiť do Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 „Kontrolu použitia 

a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú 
dopravu dopravcovi ARRIVA Nitra a. s.“  

 
za podmienky predloženia vyúčtovania príspevku na MAD k termínu do 31.05.2019 
 
U z n e s e n i e    číslo 108/2019-MZ 
 
prezentácia – 28 
za – 28 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
3. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2018  mat. č. 103/2019 
      
Materiál uviedol Mgr. Daniel Balko, viceprimátor mesta Nitra. 
 
Spravodajca: p. Daniel Balko 
 
p. Štefek – je mi ľúto, že neprišli spracovatelia a aj prizvaní. Mal som niekoľko otázok. Keď 
vzniklo obvodné oddelenie Kalvária, tak minulý rok som sa pýtal, či je dostatočne vybavené 
personálne a musím skonštatovať, že príslušníci tohto oddelenia stále sedia v budove na 
Nábreží mládeže. Tá správa je totožná so správou z roku 2017. Presne opísali tie iste veci. 
V minuloročných komunálnych voľbách bola jedná z tém bezpečnosť v našom meste. Nikde 
sa tu nepomína o drogovej trestnej činnosti a keď môžeme, tak by som bol rád 
prostredníctvom nich dopýtať sa a dať im otázku k drogovej trestnej činnosti, či je zahrnutá 
v tej tabuľke? Lebo takáto činnosť v našom meste je a je riešená zložkami obvodného, 
okresného a aj krajského riaditeľstva. Majetková kriminalita sa za rok 2018 znížila o 11%, 
násilná kriminalita o 26% a ekonomická kriminalita o 2,5%. Krádeže vlámaním sa znížili 
o 31,5% a krádeže vlámaním do bytov sa znížili o 33,4% a krádeže motorových vozidiel sa 
znížili o 23,5%. Zrástli nám lúpeže z 9 na 18. Myslím si, že všetko ostatné je na tej istej 
úrovni, čo bolo do vtedy. Na jednej strane je tu pokles kriminality, ale nie je tu vyhodnotená 
drogová trestná činnosť. Potom poprosím prostredníctvom predkladateľa p. prednostu, keby 
sme sa týchto dvoch pánov riaditeľov na túto trestnú činnosť opýtali a na najbližšom 
zastupiteľstve o tomto aj hovorili. A samozrejme treba sa poďakovať aj našej MsP, ktorá je tu 
spomínaná iba v dobrom za ich prácu.    
 
 
Hlasovanie č. 14 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2018  
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2018 
 
U z n e s e n i e    číslo 109/2019-MZ 
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prezentácia – 29 
za – 27 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
 
4. Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2018   mat. č. 104/2019 
     
Spravodajca: p. Daniel Balko  
 
Hlasovanie č. 15 o návrhu na uznesenie –Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2018 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2018 
 
U z n e s e n i e    číslo 110/2019-MZ 
 
prezentácia – 28 
za – 28 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
5. a)   Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2018 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Nitry                             
za rok 2018        mat. č. 123/2019 

 
Materiál uviedol Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu. 
 
p. Keselyová – uviedla stanovisko hlavného kontrolóra.  
 
Spravodajca: p. Ján Greššo  
 
p. Balko – osvojujem si stanovisko hlavného kontrolóra.  
 
p. Dovičovič – záverečný účet je vlastne konštatovanie, ako sme minulý rok minuli peniaze. S 
tým už nič nespravíme, ale dovolím si poznámku, ktorú mávam každoročne. V decembri 
2017, keď sa schvaľoval tento rozpočet, som pôvodný návrh 27 590 mil. na dani z príjmov 
fyzických osôb, som navrhol zvýšiť o 510 tisíc euro. Rozpútala sa tu debata, ako je to príliš 
optimistické a nezodpovedné, lebo to nás môže ohroziť. Výsledkom je, že nie 510 tis. je 
rozdiel medzi schváleným rozpočtom a skutočnými príjmami, ale rozdiel je 2 919 779 eur. Ak 
pri schválení rozpočtu sa budeme tváriť, že peniaze mať nebudeme a podľa toho budeme 
zostavovať aj výdavky a konkrétne výdavky investičné, tak potom to končí tým, že namiesto 
toho, aby v januári pracovníci úradu vedeli, že koľko a na čo je schválených peňazí, mohli 
vypísať verejné obstarávania a v reálnom čase v dvoch-troch mesiacov by sme dospeli 
k výsledku verejného obstarávania a potom, keď klimatické podmienky tieto akcie umožnia,     
tak by sme ich robili. A tak by sme nemali každoročne desiatky presunov investičných akcií 
na ďalší rok. Čiže vedeli by sme ich v danom roku vykonať. Ale keď postupujeme týmto 
spôsobom, tak sme sa dopracovali ako-tak k reálnemu číslu na konci septembra, kedy to MZ 
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schválilo na strane príjmovej aj na strane výdavkovej. A už v polovičke novembra alebo na 
jeho konci sme možnože mali už aj výsledky súťaží, ktoré sme nevedeli zrealizovať, pretože 
to klimatické podmienky nedovoľujú. Som rád, že síce ešte v tom predošlom zastupiteľstve, 
ale podľa môjho názoru  reálnym spôsobom sa podarilo stanoviť príjem položky daní 
z fyzických osôb v rozpočte na rok 2019. A verím, že táto prax bude v našom volebnom 
období pokračovať. Keď si pozriete, máme tam štyri kolónky, je to položka schválený 
rozpočet, upravený rozpočet, realita a percento plnenia. Tým, že v priebehu roka sa vykonajú 
stovky rozpočtových opatrení, tak výsledkom je, že takmer každú položku splníme na 100%. 
Môžem si vybrať niekoľko položiek, ale napríklad peniaze vyčlenené na údržbu a opravy 
tohto MsÚ boli naplánované vo výške 64 tisíc a potom upravené na 82 790, ale skutočnosť je 
na 82 796, čiže splnili sme to na 100%. Ale pravda je taká, že sme to prečerpali voči 
schválenému rozpočtu o takmer tretinu. Určite tu chýba porovnanie toho, ako sme rozpočet 
zostavili a ako reálne ten rozpočet dopadol. Nie ako sme ho v priebehu roka poupravovali, 
lebo už vieme, koľko nás to bude stáť. To by nám dávalo trocha lepší obraz o tom, či sa nám 
podarilo pri schválení rozpočtu nastaviť jednotlivé položky a predpokladaný objem výdavkov 
blížiaci sa skutočnosti alebo sme niekde úplne mimo v niektorých položkách.  
 
Hlasovanie č. 16 o osvojenom návrhu p. Balka – pridať bod - c) berie  na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Nitry za rok 2018 
 
prezentácia – 28 
za – 28 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 17 o návrhu na uznesenie ako celku - Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2018 
a) s c h v a ľ u j e  
1. celoročné hospodárenie bez výhrad  
2. prídel do rezervného fondu vo výške 4 626 465,83 € zo zostatku finančných operácií                   
 za rok 2018 
 
b) b e r i e   n a   v e d o m i e  
      v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 
2018 vo výške 427 581,06  € zo zostatku finančných operácií 
 
c) b e r i e   n a   v e d o m i e  
      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Nitry za rok 2018 
 
U z n e s e n i e    číslo 111/2019-MZ 
 
prezentácia –29 
za – 29 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
 
 



18 
 

6. a)   Návrh na prijatie úveru 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie úveru                           

na financovanie investičných akcií v roku 2019              mat. č. 124/2019 
          
Materiál uviedol Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu. 
 
p. Keselyová – uviedla stanovisko hlavného kontrolóra.  
 
Spravodajca: p. Filip Barbarič 
 
p. Štefek – Nitra je jedno najzadĺženejšie mesto na Slovensku, a preto nemá inú možnosť, ako 
začať fungovať efektívne. Ja som vždy podporil zobratie úveru, zvlášť, keď sú tam dobré 
úrokové sadzby. Ale keď si pozerám, na čo sa má zobrať ten úver, tak prepáčte, ale veď 
Cintorín Chrenová je dnes vyfinancovaný. Čiže, týmto úverom ideme riešiť bežné výdavky 
a ideme tam prehadzovať peniaze z položky na položku. Keď tu hovoríme, že požiadavka na 
poskytnutie úveru z oslovených bánk bude spolufinancovanie zo zdrojov Európskej 
investičnej banky, tak ja som sa zúčastnil minulý rok rokovania so zástupcami investičnej 
banky, kde nám povedali, že nám dajú investičný úver do výšky 50% investičnej akcie a ten 
zbytok 50% musíme dať my. Je vidieť aj z minulosti, že tie percentá 24,49 celková 
zadĺženosť nerieši Nitriansku investičnú, alebo odkúpenie pohľadávky, že to v týchto 
percentách sa tá dlhová služba nášho mesta celkom nerieši. Je tu priestor zobrať úver, ktorý 
bude zmysluplne vynaložený. Ale chcem sa spýtať Cintorín Chrenová - je už teraz krytá jeho 
výstavba predchádzajúcimi úvermi. Tak čo to tu robí a čo ideme urobiť?  
 
p. Ágh – k p. Štefekovi, že nebudeme zadlžovať ďalej toto mesto. Treba sa pozrieť na to tak, 
ako je to v návrhu, ako je tam uvedená projekcia bankových záväzkov pre roky 2019 až 2023. 
Naozaj sa snažíme postaviť k tomu racionálne a chceme, aby do roku 2023 zadĺženosť mesta 
klesla. Tá zadĺženosť do konca roka 2023 bude 3 274 000 eur. Pokiaľ ide o financovanie 
investičných akcií, tak sa chcem vás, p. Štefek opýtať, vy ste poslanec za Janíkovce 
a Chrenovú, máte asi predstavu, čo všetko v tejto mestskej časti treba spraviť? Pokiaľ sa 
nemýlim, v minulosti na investičné akcie VMČ dostali po 200 tisíc eur. Myslíte, že dnes by to 
bolo dostatočné na to, čo vaša mestská časť potrebuje? Za 200 tisíc by sme neopravili ani to, 
čo považujeme za najdôležitejšie. Preto vítam to, že sa snažíme nájsť prostriedky na to, aby 
sme spravili rýchlu inventúru toho, čo toto mesto potrebuje spraviť, aby sme zalepili deficit 
investičných akcií, ktoré toto mesto má a ktoré si dovoľujem tvrdiť, že spôsobilo predošlé 
vedenie.  
 
p. Štefek – ja som poslanec MZ v prvom rade, ktorý kandiduje za volebný obvod Chrenová – 
Janíkovce. Ktorákoľvek mestská časť dokáže minúť celý rozpočet mesta. Čas plynie, niečo sa 
urobilo pred 10 rokmi a možno žiada už obnovu, súvislú opravu. Myslím si, že sme tu 
v minulosti veľa urobili. A úvery sa nebrali na prejedenie a odmeny poslancov, ale sa 
investovalo a úvery aj v minulosti boli zmysluplne vynaložené a verím, že tak bude aj do 
budúcnosti.   
 
p. Varga – aj z rozpravy vyplýva, že je tu treba niečo robiť. Pán kolega Ágh, prikrývajme sa 
takou perinou, na akú máme, doteraz to tak vždy bolo. Ja som zvažoval, či budem hlasovať za 
prijatie úveru, ale budem, lebo tiež chcem, aby sa v mestských častiach niečo konštruktívne 
urobilo a aby to bolo cítiť. Trocha sa musím pozastaviť nad tým, z čoho vychádzame. 
Vychádzame z príjmov na rok 2018 a budeme mať také príjmy aj v roku 2019, 2020? 
Narábame s číslami tak, ako potrebujeme a nie reálne. Za chvíľu nás čaká ekonomická kríza, 
ktorá je zákonite daná a budeme to vedieť pokrývať? Nebolo by vhodné namiesto toho, že 
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tam máme napísané Cintorín Chrenová tam napísať, že splaťme si jeden z dlhov, keď vieme 
teraz urobiť lepšie percentá? Aj to by bolo zaujímavé. Máme tu deväť bodov, ktoré chceme, 
ale nevieme nič konkrétne. Bol by som rád, keby sme v dohľadnej dobe aj doplnili. Miloš to 
dobre povedal, my niečo vymyslíme a potom, keď už tečie do topánok, tak narýchlo urobíme 
verejné obstarávanie, nestíhame a potom ideme na presuny.   
 
p. primátor – mali sme stretnutie predsedov z VMČ, kde sme si presne povedali, že do 
budúceho MZ budú navrhnuté investičné akcie. Takže pracujeme na tom a je tu nejaká 
postupnosť.  
 
p. Oremus – podľa analýzy, ktorú nám dala hlavná kontrolórka, máme kondíciu na to, aby 
sme v súčasnosti zobrali úver. Použitie toho úveru na konkrétne akcie je naozaj otázka priorít, 
ktoré si stanovíme ako zastupiteľstvo jednotlivých VMČ. Naozaj treba vyčistiť veci, ktoré sa 
týkajú presunov, veci, ktoré netreba viazať na tento konkrétny úver a urobiť v tom jasný 
poriadok. Takže z tohto dôvodu podporím prijatie úveru. Ale otázka je nastavenie splátok 
tých jednotlivých bankových úverov. Keď si pozriete v tej tabuľke, tak je dosť razantné to 
znižovanie v tých rokoch a naozaj my nevieme predpovedať, aká bude ekonomika v budúcom 
roku, či nás čaká ekonomická kríza a či nás nezaťažia moc, ten náš rozpočet a budeme tým 
pádom limitovaní v tých zámeroch, čo máme. Stálo by za úvahu natiahnuť to splácanie tých 
jednotlivých bankových úverov na dlhšie obdobie, a tým pádom si uvoľniť finančné 
prostriedky na to, aby sme mohli aj v prípade nejakého nepriaznivého ekonomického vývoja 
na to reagovať a mať voľnejšie ruky. Tie bankové splátky sú na úrovni 5 mil. každý rok. A 
keby to bolo o polovicu menej a natiahneme to časové obdobie raz, tak môžeme finančné 
prostriedky použiť aj v prípade nepriaznivého ekonomického vývoja spoločnosti na veci, 
ktoré máme každý v rámci VMČ zámere realizovať.  
 
p. primátor – ak som to správne pochopil, tak tu nejde o to, že tých 9 mil. si teraz všetky 
načerpáme, ale budeme ich čerpať postupne počas tých troch rokov, tak potom ten 
ekonomický stav môžeme v tom odraziť.   
 
p. Daniš – mesto je už viac rokov nastavené, že je schopné ročne splácať 6 mil., to znamená, 
že týchto 9 mil. za dva roky máme splatených. Získať úver na dlhšie obdobie a fixovať si ho 
je drahšie, ako fixovať si ho na päťročné obdobie. Našou úlohou teraz je si zabezpečiť alebo 
zakúpiť si čo najlacnejšie prostriedky na to, aby sme sa dokázali financovať nasledujúce dva 
roky bez toho, že by to malo dopad nejakej krízy a podobne na cenu nášho úveru. A keby 
vznikol nejaký problém, tak nie je problém na základe jednej žiadosti v banke, aby nám 
predĺžila splácanie. Oni veľmi radi, kedykoľvek, pretože je to pre nich finančne výhodnejšie. 
Termín Cintorín Chrenová, treba si uvedomiť, že v presunoch je to akcia za 1,2 mil. a ona 
bola krytá v rozpočte, lenže do rozpočtu sa dostali aj akcie, ktoré nie sú v kapitálových 
výdavkoch, sú tam aj opravy komunikácii, chodníkov, verejná zeleň, mobiliár, a tak ďalej. 
A tie sa nedajú kryť z úveru, ale z bežných vecí, tak sme uvoľnili dofinancovanie presunov 
z vlastných prostriedkov zo záverečného účtu a nahradili ho financovaním z úverov. A tak 
môžeme z tých vlastných prostriedkov financovať výdavky z bežného rozpočtu určené na 
údržbu a ďalšie veci v meste.    
 
p. primátor – vlastne sme si uvoľnili bežné výdavky na také investičné akcie, ktoré nemôžeme 
hradiť z úveru, lebo nám to zákon zakazuje. 
 
p. Rácová – na kolegu Ágha, volebná kampaň už skončila, tak prosím vás, prestaňte útočiť 
a rozprávať o tom, čo všetko bolo zlé v minulosti, ako sme tu nič nerobili. Neboli ste tu, 
neviete ako to tu bolo, ako sme sa snažili. Ja vám dám také odporučenie. Urobte si zoznam 
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všetkých investičných akcií, ktoré sa nám podarilo presadiť a ktoré sme urobili za posledných 
päť, šesť, sedem rokov v jednotlivých VMČ. A nemyslite si, že to bolo jednoduché, pretože to 
boli poslanci, ktorí presadili tak vami kritizovaný spôsob, že každé VMČ dostalo finančnú 
kôpku a vedeli sme na tom území VMČ niečo urobiť. Každá mestská časť sa necítila byť 
odstrčená. Som rada, čo povedal p. primátor, že zvolali si predsedov VMČ. A, áno, boli aj 
vtedy zvolaní a vždy sme si sadli a hľadal sa konsenzus. Tak si spíšte. Keď hovoríte, že ten 
systém bol zlý. A ja tento návrh podporím, pretože chápem, že je to potrebné a myslím si, že 
ten rozpočet to unesie. I keď súhlasím s p. Oremusom, že tá ročná splátka 6 mil. je dosť 
veľká. Ja by som bola opatrnejšia a tiež by som to natiahla na dlhšie obdobie. Pýtam sa 
priamo vás, p. poslanec, keď ste to tak skritizovali, ako to bude teraz? Aké konkrétne akcie? 
Keď som sa pýtala našej p. predsedníčky, tak mi nevedela povedať, či sa budú tie akcie 
vyberať, a či spoločne, alebo každý VMČ dostane nejakú sumu, ktorú bude môcť dať na tie 
aktivity, na ktorých sa zhodne VMČ. Tak ako to bude? Teraz si to povedzme, aby sme potom 
neboli sklamaní.     
 
p. Ajdariová – musím sa zastať p. poslanca Ágha. Ja som to aspoň pochopila tak, že to nebola 
výtka voči poslancom, ale poukázal na to, že pominulé roky sme mali len 200 tisíc. A čo sa 
týka investičných akcií. Medzičasom prebiehali rokovania, mali sme koaličnú radu 
a stretnutie predsedov VMČ, kde sme sa dohodli na určitom postupe, že o tom nerozhodujeme 
len my, ale celý VMČ, čiže aj ty, Marti, budeš o všetkom informovaná a budeš sa podieľať na 
tom, že budeš aj ty spolu s nami vyberať dôležité investičné akcie, ktoré my rozhodneme, aby 
boli zrealizované.  
 
p. Dovičovič – mám prosbu, aby sme prestali vzhliadať k tomu, či 100, 200, alebo 400 tisíc 
dostane VMČ, ako k zlatému grálu, pretože to je úplná fikcia. Všetko nakoniec skončí tu na 
MZ a tu sa o tom hlasuje, ktorá investičná akcia bude. Prepáčte, ale to je delenie na základe 
rovnakých žalúdkov, pretože nie všetky mestské časti sú rovnako veľké a potrebujú rovnako 
veľké finančné objemy. Čiže, ja na opak, čo sa tu zaviedlo pred niekoľkými rokmi za takú 
geniálnu myšlienku určite nepovažujem, lebo znamená to to, že sa všade kúsok zalepí. 
Namiesto toho, aby sa tu robilo koncepčne. Bolo by dobre rozmýšľať konceptnejšie.  
 
p. Ajdariová – za ostatné roky, kedy som ja bola poslankyňou, som ja nepodporovala branie 
úveru na projekty, ktoré sa tu chceli ísť zrealizovať, ako bol 12,5 mil. aquapark. Ja nie som 
ekonóm, ale keď mi bolo vysvetlené na čo sa tieto peniaze idú brať, tak ja budem hlasovať za. 
p. Obertáš – v akej výške sú nevyčerpané úvery na investičné akcie od roku 2017? Nakoľko je 
možné predĺžiť ten úver? Lebo v materiáli je písané, že do 2020 je potrebné ho vyčerpať.  
Nestihneme asi obstarať všetky súťaže, vysúťažiť, aby sme množstvo investičných akcií do 
roku 2020 spravili, keďže od roku 2017 nemáme dočerpané.  
 
p. Daniš – úver z roku 2017 mal byť dočerpaný do polroka 2018, máme rok 2019 a budeme 
ho čerpať do konca roku 2019. Banka nemá problém kedykoľvek predĺžiť ani obdobie 
čerpania a ani výslednú dobu splácania. Z roku 2017 máme úver nevyčerpaný zostatok 2, 204 
mil. eur, ktorý je v ďalšom materiáli zaraďovaný, z roku 2018 máme nevyčerpaných 1, 420 
mil. eur. Tieto úvery budú zakrývať akcie, ktoré budú dokončené maximálne do júla a to sú 
kanalizácie, zostatok telocvične. Naozaj sú účelovo viazané s tým, že sa akcie z presunov 
oneskorovali.   
 
p. Rácová – my sa v podstate dožadujeme len informácií. Ja som to vôbec v zlom nemyslela, 
že to nepodporím. Ale odkiaľ my máme vedieť, čo ste sa vy dohodli na koaličnej rade a aký 
máte model? My, keď sme spolu naposledy hovorili s p. Ajdariovou, tak tieto informácie 
neboli. A keď je MZ a sú tu takéto dôležité materiály, tak ja ako poslankyňa mám právo 
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vedieť všetko k tomu, čo potrebujeme. Ale ani z tejto diskusie som sa nedozvedela, o aký 
model ide. Netvrdila som to, že to, čo sme používali v minulosti, bolo ideálne. Nebolo 
a povedala som to vo svojom vystúpení. Takže opätovne sa dožadujeme toho, aby sme boli aj 
my informovaní a nie len koaličná rada.    
 
p. primátor – čo sa týka vecí predsedov VMČ, tak nie je to myslené politicky, ale je to interná 
dohoda a ďalej sa to bude jednotlivo preberať na VMČ.   
 
Hlasovanie č. 18 o návrhu na uznesenie  
 
prezentácia – 29 
za – 28 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Zmätočné hlasovanie.  
 
Hlasovanie č. 19 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na prijatie úveru na financovanie investičných akcií v r. 2019  
s c h v a ľ u j e 
a) prijatie úveru do výšky 9 000 000,- €  
b) účel úveru:  
 
Výstavba a obnova miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch 
Investičné akcie na podporu mestskej mobility 
Výstavba a obnova komunálnych budov 
Cintorín Chrenová 
Výstavba a obnova kanalizácií 
Výstavba a obnova školských budov a zariadení 
Výstavba a obnova športových zariadení 
Prípravné a projektové dokumentácie 
 
c) zabezpečenie úveru vlastnou bianco zmenkou Mesta Nitra 
 
p o v e r u j e 
primátora mesta  
k podpísaniu zmluvnej dokumentácie k úveru 
 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie úveru v roku 2019 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu 
osloviť banky s  cieľom získania najvýhodnejších podmienok prijatia úveru 
 
U z n e s e n i e    číslo 112/2019-MZ 
 
prezentácia – 29 
za – 29 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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7. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019 
          mat. č. 122/2019 
 
Materiál uviedol Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu. 
  
Spravodajca: p. Peter Oremus 
 
p. Šmehilová – chcem poďakovať za zapracovanie položiek pre sociálne služby a transfer pre 
hospic a transfer pre neverejných poskytovateľov vzhľadom k tomu, že sa nám podarilo 
dostať v časovom horizonte a nie neskoro podporiť tú službu, ktorá je veľmi špecifická 
a unikátna v rámci celého Nitrianskeho kraja. Takže chcem veľmi pekne poďakovať aj za 
reflexiu na dofinancovanie neverejných poskytovateľov.    
 
p. Dovičovič – položka 635 006 v odbore vnútornej správy 195 500 tisíc eur to sú peniaze 
vyčlenené na údržbu tejto budovy, v ktorej sedíme. Približne rovnaká čiastka je vyčlenená aj 
na údržbu a opravy mestského kúpaliska, kúpeľa, mestskej haly, futbalového štadiónu 
v Janíkovciach, Dražovciach, Krškanoch a tenisových kurtoch. Poprosil by som, keby sme pri 
ďalších rozpočtových opatreniach mysleli na to, že medzi objektmi, ktoré som pred chvíľou 
menoval, sú aj staršie a naozaj si vyžaduje zásahy do technologických rozvodov. Takže, keby 
sme podobne pristupovali aj k tým iným položkám. Na investičnom oddelení je položka 
717 002 obnova športových zariadení navýšená z 200 tisíc o 100 na 300 tisíc euro. Je tam 
uvedená nová tenisová hala, obnova strechy. Odkiaľ tá suma 100 tisíc pochádza? Pretože 
v materiálových podkladoch, ktoré sme my postúpili MsÚ, bola navrhovaná suma na opravu 
a rekonštrukciu 200 tisíc, tak z čoho vychádza týchto 100 tisíc?  
 
p. Štefek – keď si pozriem jednu zásadnú vec - rozpočet Mesta Nitra na rok 2019, tak pod 
uznesením MZ je aj vec, kde schvaľujeme financovanie nerealizovaných a neukončených 
investičných akcií schválených v rozpočte Mesta Nitry v rok 2018, ako aj financovanie 
prenesenej daňovej povinnosti s dátumom dodania, a tak ďalej, takzvané presuny investičných 
akcií. V rozpočte Mesta Nitra na rok 2019 schválenom je 21 investičných akcií 
a v rozpočtovom opatrení je 20. Tak kto to vyčiarkol? Je to druhé ľavé odbočenie križovatka 
Štúrova, Štefánikova, smer Nové Zámky. Táto akcia je pod uznesením a v rámci presunov je 
krytá. Ako je možné sa tu nenachádza? Dávam pozmeňovací návrh na zaradenie tejto akcie.   
 
p. primátor – nevidím to reálne, že by sme to mohli robiť tento rok, pretože sa ide robiť 
oprava mosta. A to si ja neviem predstaviť, že by to malo ísť súbežne. 
 
p. Štefek – táto akcia je súčasťou uznesenia z roku 2018, tak keď sa nebude robiť tento rok, 
tak sa bude potom v presunoch na rok 2020. My ju nemôžeme len tak vyčiarknuť. 
A pozmeňovacím návrhom ju zaraďujem naspäť. Včera na rokovaní VMČ sme hovorili, že sa 
nepodarila uskutočniť jedna akcia v našej časti, a to je projektová dokumentácia, ktorá by 
riešila situáciu pri ZŠ Nábrežie mládeže. Na ňu bolo schválených 5 tisíc eur, nevysúťažilo sa, 
nezazmluvnilo sa, tak sa rozpustili ešte v roku 2018 v rozpočte mesta. Takže znova 
navrhujeme túto akciu zaradiť v kapitole odboru investičnej výstavby a rozvoja 5 tisíc eur                  
- projektová dokumentácia úprava miestnej komunikácie pri ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra. 
A druhé navrhujem zaradiť - Druhé ľavé odbočenie križovatka Štúrova, Štefánikova, smer 
Nové Zámky. Naše mesto má už len jednu príspevkovú organizáciu, a tak som sa pozrel na jej 
hospodársky výsledok a chcem poďakovať celému zariadeniu SZSS, že dokázali vytvoriť 
prebytok 113 318 eur. A pokiaľ nechceme porušiť zákon č. 523 z roku 2004, to je zákon 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy časť hospodárenia príspevkových organizácií, tak 
časť z tohto 60 tisíc eur má už p. riaditeľka zaradené vo svojich položkách. Ale tú druhú časť, 
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ktorú nemá zaradenú a mala ju dnes riešiť rozpočtovým opatrením, ale keď sa tak nedeje 
a myslím, že nikto z nás nechce porušiť zákon, tak navrhujem, aby rozdiel medzi sumou 
113 318 a 60 000, to znamená vratka nepoužitých finančných prostriedkov SZSS za rok 2018 
z rozpočtu mesta plus 53 318, 28. Samozrejme rešpektujem, že ju bude chcieť správa minúť 
na svoju činnosť, ale dnes nemôžeme inak konať, len to vrátiť do rozpočtu mesta. Keď ideme 
rekonštruovať ZŠ a MŠ, neuvádzajme tam, že ideme robiť energetické zhodnotenie tej 
budovy. My ideme znižovať energetickú náročnosť tej budovy, takže keby sme sa tomuto 
výrazu vyhli. Keď ideme robiť ZUŠ J. Rosinského znižovanie energetickej náročnosti, tak je 
tam potrebné dobudovať výťah. Žiaci sa tam naťahujú s tými veľkými hudobnými nástrojmi, 
takže poprosím, keby sme aj na to mysleli. Predpokladám, že neminiem úplne všetko, tak či 
sme si nechali rezervu na doplatok výkonov vo verejnom záujme. Vyúčtovanie Arriva dáva až 
v júni, júli. Ak sa chceme pohnúť v niektorých veciach, tak sa malo tým už v rozpočtovom  
opatrení zaoberať a to sú zdieľané bicykle. Keď my dnes nedáme nič do rozpočtového, tak 
nemôžeme spustiť ani súťaž. Ďalej nič zásadné tu neriešime ani s parkovacou politikou 
v našom meste a ani s dopravnou situáciou. I keď na VMČ nám predseda povedal, že čo sa 
plánuje. Ale my nejdeme riešiť dopravnú situáciu a krízové body na niektorých križovatkách. 
A tiež dávam do pozornosti, že by sa nám hodili tie malé snežne frézy a myslím, že 
v rezervnom fonde takúto čiastku máme, aby sme ich mohli kúpiť. Samozrejme treba to riešiť 
aj koncepčne, aby mal s nimi aj kto robiť. Aby sme stihli naplniť tú dikciu zákona, že sa 
máme v inej miere starať o chodníky. Mali by sme na tieto veci myslieť. A tak sa chcem 
spýtať, či myslíme na doplatok vo verejnom záujme pre Arrivu? 
 
p. primátor – ja by som zareagoval na ten bikesharing. Vieme, ako stojí zmluva, dal som 
pokyn na začatie verejného obstarávania. A tiež rokujem s Jaguarom Land Roverom. Keďže 
v iných mestách býva štandardom alebo dobrým zvykom, že automobilka, ktorá sídli 
v takomto meste sa podieľa na financovaní bikesharingu. Dúfam, že dokonca mesiaca budeme 
mať nejaké stanoviská z Arrivy aj z Jaguaru Land Roveru, že kam sa pohneme v tejto veci.   
 
p. Daniš – máme zostatok rezervného fondu po všetkých týchto opatreniach vo výške                         
3 115 119 eur. Rezervný fond sa môže síce používať výhradne len na investície, ale zároveň 
sa môže používať aj na výdavkové finančné operácie, čiže znižovanie dlhu, a tak tam vlastne 
môžeme preklopiť časť toho rezervného fondu a znovu nahradiť vlastnými prostriedkami. 
A na Arrivu máme. Ten návrh, ktorý tu bol predložený, nám vytvoril schodok v rozpočte vo 
výške 50 tis. eur. To sa nebude môcť preniesť. Je to možné iba vtedy, ak sa ľavé odbočenie 
prenesie ako stavba s názvom a zahrnie sa do niektorých skupín, ale bez rozpočtovanej sumy.      
 
p. Šmehilová – mám informáciu, že sa rozpočtové opatrenie pripravuje, ale určite by som 
teraz v súčasnosti nemínusovala tento rozpočet s ohľadom na konsolidáciu miezd z hľadiska 
nárastu a z reflexie zmeny organizačnej štruktúry a navýšenia počtu zamestnancov.  
 
p. Jančovičová – zostatky z predchádzajúcich rokov sú vyššie, ako boli plánované, ale rátam 
s ich zapojením v máji na konkrétne výdavky, ktoré nám vyplývajú zo zákonov. 
 
p. Vančo – v položke obnova mestského mobiliáru oceňujem, že tu je navrhnuté zvýšenie 
o 150 tis. eur. Ale chcel by som, aby sme definovali, čo je mestský mobiliár. Lebo naši 
obyvatelia sú na to veľmi citliví, na každú lavičku, kôš, a tak ďalej. Chcel by som poprosiť, 
aby príslušný odbor na jednotlivé VMČ napísal, že ktoré súčasti mestského mobiliáru v tom 
ktorom konkrétnom VMČ a kde sa budú dopĺňať a obnovovať. Pripájam sa p. poslankyni 
Šmehilovej ohľadne diecéznej charity a hospicu s poďakovaním. A potom položka 716 
príprava projektovej dokumentácie. Tam je navýšenie vlastne konečnou sumou, vlastne na 
850 tis. a je tam jedenásť projektových dokumentácií, ktoré sme schválili. Chcel by som 
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poprosiť, aby poslanci boli priebežne informovaní, ako sa vyvíja vytvorenie projektových 
dokumentácii, lebo sú to akcie, ktoré sú veľké. A nejaké poradie alebo priority neboli 
stanovené, takže je to aj veľká výzva pre komisiu architektúry a aj pre nového hlavného 
architekta. Aby sme sa po prázdninách na septembrovom MZ vrátili k tomu a povedali, akým 
spôsobom naložíme s týmito jedenástimi akciami. Aby to nedopadlo tak, že ktorá príde, tak tá 
pôjde. Aby bola v tom určitá koncepcia.  
 
p. Oremus – položka 610 mzdy v rámci vnútornej správy -  máme schválených na rok 2019 
v rámci rozpočtu 4, 8 mil. euro. V roku 2018 bola skutočnosť 4,134 mil., zákonné 
požiadavky, povinnosti musíme reflektovať. To sme reflektovali v rámci schváleného 
rozpočtu na rok 2019. Ale pýtam sa, čo znamená to navýšenie 904 tis. euro v rámci mzdy? 
Tým pádom sa navyšuje poistné navýšenie do poisťovní o 300 tis. Je to na zvýšenie platov 
jestvujúcich zamestnancov, ktorých máme na úrade, alebo je to na prijatie nových ľudí? 
Budem citovať p. primátora ,,našli MsÚ poddimenzovaný personálne a potrebujú posilniť 
stavy.“ Môj názor je, že 250 ľudí v rámci úradu je dostatočný počet. Treba urobiť efektívne 
prerozdelenie ľudí v rámci jednotlivých oddelení. Kde sú požiadavky vyššie, treba posilniť 
a tam, kde sú oddelenia prezamestnané, tak tam či už prepustiť alebo presunúť. V prípade ak 
to ide na nových ľudí, budem procedurálne žiadať, aby sa samostatne hlasovalo o tejto 
položke. Ak je to na zvýšenie platov pre teraz zamestnaných, tak to podporím. Ďalej by som 
chcel vedieť aktuálny stav, či sa vám podarilo vyriešiť problém s FC Nitra. Tam sa hovorilo, 
že je nevysporiadaná vec ohľadne DPH medzi NI a samotným klubom.   
 
p. primátor – áno, máme to vyriešené.  
 
p. prednosta – k personálnej otázke, k mzdám. MsÚ nie len 250 ľudí, ale ďalších 93 na MsS. 
Súhlasím s p. Oremusom, že bude musieť prísť k nejakému reštrukturaličnému procesu 
v rámci MsÚ tak, aby sme niektoré veci prerozdelili. Je tu predpoklad, že niekde sa dá robiť 
efektívnejšie, niekde sa dá robiť s menej ľuďmi a niekde s viac ľuďmi. A niekde sa píše ešte v 
T 602. Budeme úrad modernizovať, aby aj komunikácia, aj ten úrad bol na úrovni 21 storočia 
a aby aj reflektoval to, čo sa deje v hospodárstve. Aby som bol úprimný, je ťažko zohnať na 
niektoré pozície ľudí. Je to citlivá otázka. Ja aj s vedením mesta budeme bojovať za to, aby sa 
ľuďom na úrade a na MsS, MsP dalo adekvátne ohodnotenie za to, čo robia. Táto téma môže 
byť aj politicky zneužívaná. Len na porovnanie. Obvolal som zopár známych z personálnych 
agentúr, ktorí majú k dispozícii štatistiky. Tak ak tvrdíme, že pracovné prostredie je vysoko 
konkurenčné a nezáleží, či niekto pracuje vo verejnej alebo štátnej správe alebo v súkromnom 
sektore v zmysle toho, že dnes môže meniť svoje pôsobenie, tak mzdy tých, ktorí riadia 10 
ľudí, tak sú niekde aj o 100% vyššie. Pozrel som si aj ostatné pozície a nezostáva nám nič iné 
len povedať, že pokiaľ chceme dlhodobo sem pritiahnuť dobrých ľudí, alebo udržať si tu tých, 
čo sú tu dlho a majú odbornosť, znalosť, tak musíme zvyšovať mzdy. A teda časť z tých 900 
tis. je aj na také zvyšovanie miezd. Keby sme zvyšovali mzdy niekedy v septembri, tak tam je 
ešte niekoľko mesiacov a nie každému. Musíme začať robiť personálnu politiku. A, áno, 
pýtame si aj na navýšenie miezd.  
 
p. Barbarič – som tiež toho názoru, že zamestnanci mesta by sa mali cítiť dôstojne a byť 
adekvátne ohodnotení, a to v podstate ide ruka v ruke. A ja to určite podporím a aj túto 
položku 610 v rámci tohto návrhu. Robil som si menší prieskum, ako napr. funguje U. S. 
Steel, kde robotnícka mzda je 1 900 eur hrubom a manažérska cez 3 000 eur. Keby sme to 
s týmto porovnali, je to absolútne neadekvátne. Zároveň by som chcel poukázať na 
odmeňovanie poslancov MZ, pretože sa šíria fámy, koľko tu zarábajú, pričom za tú prácu, 
ktorá je vykonávaná vo VMČ, komisiách, MR a na MZ je maximálne do výške 200 euro 
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v čistom. Práca poslanca vám zaberie tých 80 hodín mesačne. Preto by stálo za zváženie aj pri 
poslancoch navrhnúť čiastočnú kompenzáciu a to formou paušálnych náhrad.   
 
p. Ágh – p. Oremus, keď ste povedali, že 250 zamestnancov na úrade považujete za 
dostatočný počet. Sám ste boli svedkom na prvej alebo na druhej komisii financovania 
majetku podnikateľskej činnosti, kde ste aj sám zahlasovali za odstúpenie súdnych prípadov 
na súkromné právne kancelárie, čo bolo práve nedostatkom právnikov na Meste. Takže si 
v tomto trocha protirečíte.     
 
p. Greššo – porovnal by som mzdové ohodnotenie zamestnancov VÚC a Mesta Nitra, ktoré  
je o 15 až 20% vyššie v priemere a dokonca a majú 14 platy a nielen 13 platy v zmysle 
kolektívnej zmluvy. A priamo súvisia tieto dva úrady. A myslím si, že to ohodnotenie našich 
úradníkov mesta by sa malo blížiť minimálne úradníkom NSK.   
 
p. Oremus – p. kolega, čo dal ten príklad, tak moc ten príklad nedal, pretože  ja som bol jeden 
z mála na tej komisii, ktorý v určitých súdnych sporoch som bol zástanca toho, aby to zostalo 
na oddelení majetku. Pretože lepšie poznáme tie súdne spory a takisto je riziko zneužitia 
informácii v prospech protistrany, pokiaľ by sme to dali nejakej kancelárii. Veľa oddelení 
máme prezamestnanosť a konkrétne stavebný úrad, investičné oddelenie máme zasa 
poddimenzované. Vieme to urobiť v rámci týchto presunov, alebo prepustiť tých ľudí, ktorí 
nedokážu kvalifikačne splniť tie nároky, ktoré sú kladené na tom oddelení a získať nových. 
A pokiaľ som správne pochopil, p. Odzgan, tak z 900 tisíc len 200 tisíc pôjde len na zvýšenie 
platov a ostatné pôjde na zvýšené pracovné miesta.    
 
p. prednosta – celý ten rozklad 900 tisíc. V minulom rozpočte sa zabudlo na 400 tisíc, ktoré 
boli na neobsadené pracovné miesta podľa tej pôvodnej organizačnej štruktúry, ktorá tu bola 
než sme prišli. Niekde nám tie miesta chýbajú. Nanovo vytvorené pracovné miesta podľa tej 
organizačnej štruktúry, ktorú máme teraz, je zhruba 200 tisíc a odmeny v zmysle kolektívnej 
zmluvy 50 tisíc a odmeny, ktoré chceme ešte vyplávať v rámci našich zamestnancov je 42 
tisíc. A to sme zhruba na tých 900 tisíc bez odvodov.  
 
p. Gut – nakoľko som členom tej komisie, ktorú tú už dvaja kolegovia spomínali, by som 
chcel len dva uhly pohľadu povedať. Pán Barbarič, porovnať U. S. Steel a samosprávu je 
trocha neadekvátne. Moc by som do toho takto nešiel. Samozrejme, personálna politika, 
mzdové hodnotenie je veľmi citlivá záležitosť. Na poslednej komisii sme žiadali o personálny 
audit alebo personálno-procesný, či sú procesy dobre nastavené a potom sa vrátiť k tejto 
zmene alebo rozšíreniu počtu miest na MsÚ.  Uvedomme si, že my spravujeme verejné 
financie a my nie sme akciová spoločnosť, ktorá produkuje zisk. Takže ja sa nebránim 
navýšeniu alebo ani by som nechcel navodiť atmosféru, že som proti. Ale skutočne sa treba 
nad tým zamyslieť z každej strany.  
 
p. Balko – myslím, že je spoločným záujmom, aby bol funkčný úrad. Keď sme nastúpili na 
tento úrad, tak sme sa stretli s tým, že formálne skoro všetky oddelenia boli obsadené, ale 
reálne nie, pretože tam boli neobsadené miesta alebo veľa ľudí bolo na dlhodobých PN-kach, 
na materských dovolenkách, takže my doobsadzujme voľné miesta. Lebo ak chceme, aby bol 
funkčný úrad, tak potrebujeme, aby bol adekvátny počet ľudí na danom odbore, a aby tí ľudia 
boli spokojní. Musíme riešiť obidva tieto smery. Presunovať ľudí z jedného odboru na druhý 
nie je možné, lebo ľudia musia mať odbornú spôsobilosť.  
 
p. Štefek – v minulosti mal úrad 208 zamestnancov a neviem, či vychádzame z novej 
organizačnej, že je 250? Keď som začal ja ako poslanec, tak mal úrad 208 a potom pribudli 
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zamestnanci zo správy MŠ, MsS a rovnako aj na týchto treba pamätať. Nie len na 
pracovníkov úradu, ale aj na tých, čo dnes robia na Službyte, NKS a aj na zamestnancov zo 
správy sociálnych služieb, kuchárov MŠ. Treba urobiť nejakú tabuľku. Treba si povedať, aký 
je stav. Naozaj to neznesie porovnanie s VÚC pri tých paušálnych, pretože tie viacmennej 
riešia tých, čo prichádzajú z iných okresov. Na odmeny poslancov pamätá hlavne zákon, 
ktorý sa prijíma v NR. Každý si zaslúži za vykonanú prácu slušnú mzdu a netreba len úrad, 
ale treba sa pozrieť na všetky naše organizácie.   
 
p. Košťál – na p. Oremusa. Bola tu jedna téma, keď sa rozdeľovali dotácie pre šport a vtedy si 
ma tu napádal, ako odchovanca FC Nitra a. s., ako mi na tomto klube nezáleží, ako nevieme 
dať dotáciu pre tento klub. Ešte minule som ti to vysvetlil, z akého dôvodu nebola poskytnutá 
dotácia, lebo nemali vyúčtované veci z minulého kalendárneho roku. Teraz to vidíš, tá 
položka tu je. A preto ťa chcem do budúcna poprosiť, že keď ma budeš niečím konfrontovať, 
že mi na tom nezáleží, tak si treba uvedomiť jedno aj druhé a treba si vstúpiť aj do svedomia 
voči mojej osobe.   
 
p. Rácová – najskôr by som zareagovala na polemiku o platoch. Ja vítam túto iniciatívu a túto 
odvahu, že chcete, aby ľudia na úrade, ak dobre pracujú, aby boli spokojní, dobre zaplatení a 
aby mali motiváciu. Ale skutočne tomuto snaženiu mohol predchádzať ten personálny audit, 
ktorý ste predtým avizovali. Tento postup ste možno medzi sebou urobili, ale my o tom nič 
nevieme a my sa dozvedáme o tých krokoch len zo zmien organizačnej štruktúry. Keď sme 
mali vzdelávanie, na ktoré nás pozvala pani kolegyňa Králová, veľmi jej za to ďakujem, a tam 
ten prednášajúci povedal, že jedinou pákou, ako nepodporiť takéto veci v rámci navyšovania 
pracovníkov, a tak ďalej, je neschváliť peniaze na platy, pretože inak sa to nedá. Je nám jasné, 
že p. primátor a vedenie mesta si vyberá ľudí, ktorým dôveruje a je presvedčený, že budú 
pracovať a napĺňať jeho filozofiu a predstavy. A v tomto smere ho aj chápem. Ale keby bol 
ten audit urobený, tak by ste sa vyhli kritike, že sa plytvá verejnými peniazmi, že sa tu 
vytvárajú nové a nepotrebné pracovné pozície. Spolieham sa na to, čo tu povedal p. Odzgan, 
že sledujete tento cieľ - skvalitniť prácu a zaplatiť dobre ľudí. Mám tri poznámky 
k rozpočtovému opatreniu. V odbore investičnej výstavby položka 717002 obnova školských 
budov + 1 94500. Tak v tejto položke sa nachádza aj text, ktorý sme schválili ,,Rekonštrukcia 
a modernizácia školských jedální a výdajní na ZŠ a MŠ“ a vyslovujem takú nádej 
a presvedčenie, že v tejto položke nájdeme aj veci, ktoré sa schválili, formálne mi ale chýba. 
V položke 716 prípravná a projektová dokumentácia by som navrhla doplniť PD koncertná 
sieň ZUŠ J. Rosinského a takisto PD CVČ, to je projektová dokumentácia vonkajšieho ihriska 
a zázemia CVČ Domino. Je to formálna vec a musí tam byť presná adresa. Podľa toho 
materiálu, ktorý som predkladala a bol prísľub, že sa to urobí pri záverečnom účte, a že sa 
doplatia tie dve položky. Takže, v správe budov sme našli, i keď to tam je rozpísané podľa 
škôl. Nie všetky školy budú spokojné, lebo sa tam nenájdu. A čo s týka dofinancovania 
finančných zdrojov na MŠ, tak keď to spolu zrátame, je to okolo 280 tisíc. Takže, konečne 
sme dnes dofinancovali MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta podľa novej VZN. 
Ale pýtam sa, keď som tento materiál pripravovala a  p. Daniš takisto informoval o tom, že 
budeme musieť dofinancovať platy učiteľov a nie z podielových daní, ale z vlastných zdrojov 
od 1. januára. Ja som sa domáhala, že koľko finančných prostriedkov na to treba a dozvedela 
som sa z analýzy, ktorú mal p. Daniš a finančné oddelenie, že na dofinancovanie platov 
učiteľov na MŠ potrebujeme ďalších 218 400 plus na MŠ v Krškanoch 4 451. Keby sme to 
robili z podielových dani, tak musíme dať aj neštátnym školám a robiť to už nemôžeme, lebo 
sme ich už rozdelili. A ja sa teda pýtam, kedy dofinancujeme platy na MŠ úplne podľa 
potrieb? Kedy pošleme 218 400 plus 4 451? Lebo to, čo dávame teraz, to je podľa nového 
VZN. Kedy ich pošleme? Naše školy čakali štyri mesiace na rozdiel od neštátnych škôl. 
Doriešme to.  
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p. Daniš – my neposielame MŠ peniaze, ale my vyplácame mzdy priamo z účtu mesta. Týmto 
rozpočtovým opatrením presne zabezpečujeme dofinancovanie v zmysle uznesenia č. 69 
z podielových daní. To vychádza z platnej VZN. Pokiaľ sa platná VZN v bode 2 tej tabuľky 
neznení, tak odtiaľ my nemôžeme dofinancovať. Čiže, bude sa musieť vojsť do VZN, zmeniť 
tam tie hodnoty, ktoré sú z ostatných zdrojov mesta a potom je možné dofinancovať. Čiže, my 
môžeme robiť len v zmysle uznesení MZ a platných VZN.  
 
p. Varga – budem reagovať na Martušku, keď hovorila o projektových dokumentáciách.  
Nemáme trochu luxusu, keď robíme dve veci . projektová dokumentácia Borina a projektová 
dokumentácia Chrenová? Pritom vieme, že organizácie, ktoré môžu, alebo vedia robiť 
plavárne nie je veľa. A či by nebolo rozumnejšie to zadať firme -  realizáciu aj s projektovou 
dokumentáciou. Teraz vyhodíme peniaze na dve projektové dokumentácie, ktoré možno 
realizovať ani nebudeme. Keby sme to zadali firme, tak si myslím, že by sme ušetrili.  
 
p. primátor – myslím, že to bolo myslené ako štúdia uskutočniteľnosti. Ale dobrý nápad.  
 
p. Rácová – vyzerá to tak, že tie peniaze musíme poslať tým MŠ podľa výpočtov. A keďže je 
to nad rámec VZN, musíme to pripraviť. Preto by som navrhla uznesenie poveriť odbor 
školstva, aby pripravil zmenu VZN. 
 
p. primátor – toto si nechajme do diskusie a kľudne to tam navrhnime, len technicky.     
 
p. Moravčík – na p. Vargu. Mali sme koaličnú radu a my sme sa o tomto zásobníku projektov 
bavili. Neberme to ako záväzný zoznam, že presne toto sa ide robiť, lebo nemáme tu ani 
čiastky k týmto jednotlivým položkám. A vzhľadom k tomu, že sme obsadili hlavnú pozíciu 
architekta, tak jednotlivé investičné akcie budú predchádzať jeho rukami a skôr sa bude 
postupovať takým spôsobom, že samotným projektovým dokumentáciám budú predchádzať 
nejaké architektonické súťaže, aby sme zabezpečili tú kvalitu štúdie realizovateľnosti. 
A projektová dokumentácia bude v neskorších fázach.   
 
p. Balko – predkladám pozmeňujúci návrh v príjmovej časti - 292017 navýšiť o 60 000         
vratky z nedočerpaných dotácií a príspevkov. A vo výdavkách za odbor školstva mládeže 
a športu 644002 Dotácia FC Nitra na energie. Dotácie na FC Nitra nemohli byť uplatnené 
z toho dôvodu, že nebola dofinancovaná predchádzajúca dotácia. Zároveň sme vás 
informovali aj o tom, že FC Nitra mala voči Mestu Nitra ťažké srdce z dôvodu, že Mesto 
Nitra pri výstavbe futbalového štadiónu využívala na výstavbu energie, ktoré sú v evidencii 
futbalového klubu, ktorý tam vtedy ani nehrával. A takýmto spôsobom vznikla futbalovému 
klubu v sume 60 tisíc v položke za energie, ktoré neboli ani ich. My sme hľadali doteraz ten 
model, ako vyriešiť nedoplatky za vratky dotácií za predchádzajúceho obdobia. Akým 
spôsobom umožniť to uvoľnenie tej dotácie, ktorú máme už dnes v návrhu. Čiže toto je ten 
návrh, kde sme našli ten model, kde sme na jednej strane započítali tú pohľadávku FC Nitra 
voči Mestu Nitra, v tej výške 60 tisíc a tým pádom, ako keby sme vyrovnali našu podlžnosť 
voči futbalovému klubu za tieto energie. A vlastne vďaka tomuto budeme môcť uvoľniť tých 
110 tisíc. Čiže, je to 0, 60 tisíc prijímame a 60 tisíc vydávame. A robili sme vlastne dôležitú 
vec, lebo sme uvoľnili dotáciu pre FC Nitra.   
 
p. Oremus – zostáva aj tých 110 a k tomu je ešte ďalšia položka?   
 
p. Balko – vďaka tomuto sa im budú môcť uvoľniť tých 110 tisíc. A v podpoložke 717 002 
Investičné akcie – 2019 zaradiť do zoznamu investičných akcií - Druhé ľavé odbočenie 
križovatka Štúrova, Štefánikova, smer Nové Zámky s rozpočtom 0 € na rok 2019                                                                                                               
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p. Oremus – takže na základe tej debaty, ktorá tu bola ohľadne mzdy a platov navrhujem 
uznesenie položku 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania riešiť až po 
spracovaní výsledkov personálneho a procesného auditu MsÚ a prerokovaní týchto výsledkov 
na zasadnutí odbornej komisie a MZ. Predpokladám, že vy ste si takéto niečo robili, takže 
nebude s tým problém a termínovo by sme to mohli dať na 30. mája.   
 
p.  Ágh – navrhujem, aby sme si dali prestávku pred hlasovaním. 
  
p. primátor –  máme tu ešte prihlášku do diskusie od p. Andrea Sitkeya, ktorý je členom 
komisie mobility. Navrhujem 5 minút. 
 

Hlasovanie č. 20 o návrhu na uznesenie Sitkey 5 min.  
 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
p. Sitkey – prerokovávate rozpočtové opatrenia, a tak, ako povedal p. poslanec Štefek, jedno 
z týchto opatrení vypadlo, bolo zriadenie druhého ľavého odbočenia. História tohto opatrenia 
siaha do roku 2012, kedy v súvislosti s výstavbou, alebo rekonštrukciou Univerzitného mosta 
bolo navrhnuté, aby sa pri Obchodnom centre Mlyny zriadilo druhé ľavé odbočenie na 
križovatke Štefánikova, Štúrova, smere na Nové Zámky. Mesto na toto zareagovalo, bolo 
vybavené stavebne povolenie, ktoré prepadlo. Minulý rok sa táto myšlienka znova obnovila, 
lebo sa hovorilo o rekonštrukcii Univerzitného mosta. Hovorilo sa, aká je zlá dopravná 
situácia v Nitre a preto boli vyčlenené tieto peniaze na realizáciu s tým, že sa opäť obnoví 
povoľovací proces. My sme tento problém prerokovali aj na dopravnej komisii, kde komisia 
odporučila, aby toto opatrenie bolo zrealizované a aby sa pokračovalo v tom povoľovacom 
procese. Nemilo ma prekvapilo, že to opatrenie v materiáli nie je. Treba si uvedomiť, že touto 
križovatkou podľa sčítania dopravy, ktoré dalo mesto realizovať v októbri minulého roku, 
prejde 62 tisíc vozidiel za deň. Takže týmto odbočením prejde 5 tisíc vozidiel za deň. Vidíte, 
aká je tam situácia, že v čase dopravnej špičky sa vytvárajú kolóny, ktoré zasahujú až do 
priebežných pruhov. Ďalším argumentom je, že v súvislosti s výstavbou Tabáňa a Orbisu bolo 
spracované kapacitné posúdenie týchto križovatiek, kde vychádza, že toto ľavé odbočenie je 
potrebné realizovať, aby sa vytvorila kapacitná rezerva pre vozidlá, ktoré budú navýšené s 
príchodom týchto dvoch investícií. Bolo aj stanovené, že musia byť vymenené radiče na 
križovatkách. Po dohode s investorom boli odsúhlasené výmeny radičov na križovatkách 
Hollého, Wilsonovo nábrežie a ešte na jednej, okrem tejto pri Mlynoch, lebo s tým sa rátalo, 
že to bude realizovať mesto. V meste absentujú obchádzkové trasy, ktoré by umožnili vylúčiť 
tranzit z mesta Nitra. Sú tu dve možnosti. Buď to bude preložka cesty 1/64 alebo to bude ten 
malý južný obchvat, ktorý sa má zriaďovať. Toto sú dlhodobé investície a v krátkom čase 
nebudú určite zrealizované.  Preto je potrebné zrealizovať takéto krátkodobé opatrenia. Mnohí 
členovia na komisii namietali, že je to opatrenie len pre vozidlá. S tým nemôžem súhlasiť, 
lebo v rámci tohto opatrenia sa vylepšuje aj situácia pre chodcov. Ten priechod pre chodcov, 
ktorý sa nachádza pred obchodným centrom, sa bude rozširovať o 2 metre. Budú tam 
doplnené ďalšie bezpečnostné prvky, bude tam vykonaná debarierizácia týchto priechodov. 
Ďalej sú to cyklisti, ktorí nepatria do hlavného priestoru na tejto križovatke, musia byť riešení 
v pridruženom priestore oproti Mlynom, kde je tá šírka dostatočne na to, aby tam bola 
zriadená aj cyklotrasa. Ďalším argumentom, ktorý tam bol, že nič nerieši pre autobusovú 
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dopravu. Myslím si, že aj tu by sme vedeli drobnou úpravou napomôcť tomu, aby sa rozšírila 
alebo predĺžila tá autobusová zástavka. Je to komplexné riešenie a nie je to riešenie len pre 
vozidlá a malo by sa v krátkodobom horizonte zrealizovať. Úplne nesúhlasím, že by sa to 
nedalo zrealizovať tento rok. Ide rekonštrukcia mosta, ale keď si uvedomíme, aké úpravy sa 
tu idú robiť, že bude presunutá signalizácia, ostrovček a rozšírenie vozovky o 1,5 metra na 
strane Mlynov. Tak nepredpokladám, že dĺžka tých úprav by bola neprimerane dlhá a nedala 
by sa urobiť po rekonštrukcii. Rekonštrukciu mosta treba chápať v dvoch súvislostiach. 
Termín je 18 mesiacov, ale 18 mesiacov nebude uzávierka čiastočná, alebo úplná, ale bude 
omnoho kratšia. Takže by tam bol dostatočný priestor na to, aby sa to dalo zrealizovať ešte 
tento rok. Okrem toho, čo s týka stavebného povolenia, tak bolo už v minulosti vydané a treba 
ho len predĺžiť. Podľa tých informácii, ktoré mám, tak tam chýba pár dokladov, ktoré tam 
treba doložiť a mohlo by sa to stavebné povolenie vybaviť.   
 
p. primátor – ja si nezoberiem na krk to, že tam budeme robiť odbočisko, pokiaľ nebude most 
dokončený. Takže ja navrhujem, že to musíme dať naspäť do toho rozpočtového opatrenia, 
ale navrhujem tam dať, že schválený rozpočet 0, návrh na zmenu 0, rozpočet po zmenách 0 
a otvoriť túto debatu budúci rok. Teraz je to nereálne. Ja mám debaty aj SSC, aj so 
zhotoviteľom a je to nereálne, aby sme tam čokoľvek robili tento rok.   
 
p. Varga – p. Sitkey, povedali ste, že projektová dokumentácia aj stavebné povolenie je z roku 
2012. Odvtedy je už sedem rokov a spomenuli ste k tomu Tabáň, Orbis a k tomu už musíme 
prirátať aj tesco. A nezmenili sa tie dopravné podmienky až extrémne, aby sme realizovali 
túto situáciu?  
 
p. Sitkey – minulý rok boli vyčlenené prostriedky na aktualizáciu tej projektovej 
dokumentácie, ktorá aj prebehla, je pripravená.  
 
p. Dovičovič – súhlasím, čo povedal p. primátor. Treba si uvedomiť, čo riešime. A my riešime 
tranzit nákladných vozidiel cez stred mesta. V tejto súvislosti sa musíme zamyslieť, ako 
môžeme dosiahnuť oveľa lacnejšie to, že teraz v priebehu rekonštrukcie Univerzitného mosta 
bude odklonená tranzitná doprava. Treba spraviť všetko, aby sa z tohto stal jav trvalý. 
 
p. Balko – osvojujem si návrh p. primátora.  
 
Hlasovanie č. 21 o procedurálnom návrhu p. Oremusa – ,,položku 610 - mzdy, platy, 
služobné príjmy, ostatné vyrovnania riešiť po spracovaní výsledkov personálneho                         
a procesného auditu MsÚ a prerokovaní výsledkov na zasadnutí odbornej komisie a MZ“ 
 
prezentácia – 27 
za – 10 
proti – 7 
zdržal sa – 10 
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie č. 22 o pozmeň. návrhu p. Štefeka 
 
prezentácia – 28 
za – 28 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 23 o pozmeň. návrhu p. Štefeka – ,,Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte 
Mesta Nitry na rok 2019“ - ,,Vratka nepoužitých finančných prostriedkov SZSS za rok 2018 
do rozpočtu mesta  + 53. 318,28 €“ 
 
prezentácia – 27 
za – 10 
proti – 11 
zdržal sa – 6 
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie č. 24 o pozmeň. návrhu p. Štefeka - ,,V kapitole OIVaR zaradiť 717 002 Druhé 
ľavé odbočenie križovatky ,,Štúrova – Štefániková“ smer Nové Zámky“  
 
prezentácia – 28 
za – 10 
proti – 8 
zdržal sa – 10 
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie č. 25 o osvojenom návrhu p. Balka 
 
prezentácia – 28 
za – 27 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 26 o osvojenom návrhu p. Balka 
 
prezentácia – 20 
za – 16 
proti – 0 
zdržal sa – 2 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 27 o návrhu na uznesenie ako celku - Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019 
s c h v a ľ u j e 
Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019  
 
podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien: 
 
Príjmy:  

                                                                                 schválený        návrh            rozpočet  
            rozpočet         na zmenu   po zmenách 

292017 Vratky z nedočerpaných dotácií a príspevkov          0               + 60 000         60 000 
 
Výdavky:  
 
Odbor školstva, mládeže a športu                               schválený       návrh            rozpočet 
dopĺňa sa:                                                                        rozpočet         na zmenu   po zmenách  
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644002 Dotácia FC Nitra na energie                                  0                  + 60 000         60 000 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja 
 
- v podpoložke 717 002 Investičné akcie – 2019 

zaradiť do zoznamu investičných akcií -  
     Druhé ľavé odbočenie križovatka Štúrova,  
     Štefánikova, smer Nové Zámky s rozpočtom                                                                
     0 € na rok 2019                                                                                                                
      
- v položke 716  Prípravná a projektová dokumentácia 

zaradiť:  
PD úprava miestnej komunikácie pri ZŠ Nábrežie mládeže Nitra 

 
U z n e s e n i e    číslo 113/2019-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
p. primátor – keďže potrebujeme mať výsledok z uznesenia ohľadom verejného obstarávania 
MHD do 14 hod., tak by som navrhoval tento bod č. 12 mat. č. 159/2019 zaradiť teraz. Je to 
kvôli obstarávateľovi.  
 
Hlasovanie č. 28 o presune mat. č. 159/2019 - ,,Návrh na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 336/2016-MZ zo dňa 25.10.2016 v znení uznesenia č. 307/2018-MZ 
zo dňa 18.10.2018 a v znení uznesenia č. 18/2019-MZ zo dňa 31.1.2019“ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 

8. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2016-MZ zo dňa 
25.10.2016 v znení uznesenia č. 307/2018-MZ zo dňa 18.10.2018 a v znení uznesenia     
č. 18/2019-MZ zo dňa 31.1.2019     mat. č. 159/2019 

 
Materiál uviedol Ing. Pavol Jakubčin, vedúci odboru komunálnych činností a životného 
prostredia.  
 
p. Barbarič – bežne sa v súťažiach stáva, že sa prekročí predpokladaná hodnota zákazky, 
takže nevidím v tomto najmenší problém, aj keby prišla cenová ponuka vyššia ako je PHZ.   
 
p. Jakubčin – túto informáciu, ktorú som povedal, nemáme z vlastnej hlavy, je to od toho 
obstarávateľa, ktorý nám manažuje to verejné obstarávanie.    
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p. Greššo – v rámci pracovnej skupiny a stanovenia podmienok na túto súťaž sme určili 
podmienkou mesta pri kritériách do tejto súťaže na vymedzenie istých častí, najmä na tých 
transparentných okenných častiach, ktoré by nemali byť oblepované reklamami. Neviem to 
presne percentuálne povedať, aké je to percento z celej plochy tej reklamy. Ale 
predpokladám, že asi  o to percento by sme mali tú sumu ponížiť. Polepiť tie okná v rámci tej 
novej zmluvy už nebude možné. Odhadom hovorím o 50% dolu, ale skúste mi odpovedať, že 
aké je to percento.  
 
p. Jakubčin – ťažko je odhadnúť, do akej miery ten záujem tej reklamy v tom autobuse bude. 
Podľa môjho názoru nič nezískavame tým, že tú reklamu si necháme zaplatiť, lebo tá sa určite 
premietne do ceny za 1 km. Všetky údaje dopravca vie dopredu a nezískame tým nič, 
pretože teraz riskujeme, že sa dostaneme vysoko nad tú predpokladanú hodnotu zákazky. 
Pretože 370 tisíc ročne nám robí za 10 rokov 3,7 mil. a za 15 rokov oveľa viac. A to je suma, 
ktorá môže výrazne ovplyvniť tú predpokladanú hodnotu tej zákazky. Skúste zauvažovať.  
 
p. Greššo – vo vyúčtovaní odvod spoločnosti Arriva za reklamu bol na úrovni zhruba 30 tisíc 
ročne. Čo sme dosť často napádali, že je to smiešna suma s porovnaním cenami tých 
polepených autobusov. Dnes pri sume 100 euro, ako navrhuje p. Jakubčin. Teraz to činí 
paušálnu sumu 108 tisíc ročne pri výrazne zníženej ploche. Považujem to za logické a celkom 
by som si osvojil ten návrh.  
 
p. Ágh – po tom, čo povedal p. Jakubčin, som sa zamyslel. A potom je tam otázka, či naozaj 
treba ísť do vyberania toho paušálu za tú reklamu. Lebo skutočne sa nám to len premietne do 
tej ceny za 1 km a nakoniec nič tým nezískame. Chápem, že v tej predošlej zmluve, kde sme 
my Arrive doplácali vždy nejakú stratu alebo zisk, tak v takom prípade by to malo význam. 
Ale pri tom, ako máme nastavené podmienky verejného obstarávania, je na zamyslenie, či 
tam riešiť nejaký paušál za tú reklamu. Nech si to spoločnosť ponechá ako vedľajší príjem 
a nejakým spôsobom a na základe toho pristúpime za nižšiu cenu za kilometer, ktoré bude 
platiť mesto.   
 
p. Rácová – na základe pozvania p. Hefkovej som bola prítomná na týchto pracovných 
skupinách a viem, ako sa o tomto hovorilo. Súhlasím s úvahou p. Jakubčina. V minulosti sme 
boli hodne kritizovaní tým, že tie autobusy boli tak polepené, že sa nedalo pozerať ani von 
oknom. Treba sa vyhnúť tomu úplnému polepeniu a ten priestor tam obmedziť. Nešla by som 
do toho druhého mantinelu, ja by som tam nejaký priestor nechala. Mesto môže mať nejaké 
pilotné akcie na zverejnenie. Uvažovali sme, že tam bude 10% vymedzenej plochy zadarmo 
pre mesto. Súhlasila by som s tým znížením. Ale budeme tam mať nejaký priestor, kde mesto 
bude môcť dať niečo operatívne?  
 
p. Jakubčin – žiadosť o povinnosť dopravcu vylepovať mestské plagáty tam zostala. Tá 
reakcia v súvislosti s tým platením za odvod z príjmov za reklamu pre mesto za autobus súvisí 
aj s tým, že je tak vysoká a chcú už od nás nejaké náklady za montáž a demontáž tých 
plagátov. Ak si môžem dovoliť navrhnúť, tak ja by som navrhoval to zrušiť úplne. Nijaký 
efekt nemáme a skomplikujeme si vzťah s tým dopravcom pri tom výlepe.  
 
p. primátor – ako je nastavená tá mediálna spolupráca v tom verejnom obstarávaní? 
 
p. Hodálová – momentálne návrh zmluvy je taký, že dopravca bude lepiť plagáty v rozsahu 
10% celkovej reklamnej plochy na autobusoch pre mesto Nitra s tým, že bezodplatne bude 
zabezpečovať výlep aj demontáž.  
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p. Rácová – keby sme tú plochu vypustili, tak 10% z čoho by to bolo?   
 
p. Hodálová – 10% sa myslí z celkovej reklamnej plochy, ktorá zostane na autobusy. My sme 
vyňali iba možnosť lepiť reklamu iba na transparentných plochách okenných, ale naďalej má 
dopravca na nepriehľadných plochách v exteriéri autobusu umiestňovať reklamu a takisto má 
nejaké bannery alebo výlepné plochy vo vnútri.    
 
p. primátor – ja by som sa prikláňal asi k tej čiastke tých 100 eur. Podľa toho výpočtu je to na 
číslach, čo sme mali po minulé roky. K tej mediálnej spolupráci, čo sme tu mali, tak bývalý 
primátor posielal tie peniaze na jeho podpis ďalej. Takže tam sa strácali tie peniaze. Preto tá 
suma, ktorá išla z mesta bola nízka. 100 euro je adekvátna suma, ktorú by sme si mali 
ponechať za každý polepený autobus.  
 
p. Greššo – súhlasím s tým, že istá suma by tam mala byť a bude to náš nárok. A osvojujem si 
ten návrh p. Jakubčina - zníženie z tých 350 na 100 euro.  
 
p. primátor – keď tam necháme tých 350, tak nebudú motivovaní a budú neochotní to tam 
lepiť. 
 
p. Barbarič – nie je možné, aby mesto rozhodovala o tých reklamách? 
 
p. primátor – príliš komplikované.  
 
 
Hlasovanie č. 29  o osvojenom návrhu p. Grešša 
 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 30 o návrhu na uznesenie ako celku - Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2016-MZ                                                 
zo dňa 25.10.2016 v znení uznesenia č. 307/2018-MZ zo dňa 18.10.2018 a v znení uznesenia 
č. 18/2019-MZ zo dňa 31.1.2019 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2016-MZ zo dňa 25.10.2016 a to 
tak, že: 
 

- v schvaľovacej časti A v bode 4 písm. b) v  7. odrážke sa pôvodná suma                      
„350,- EUR/mesiac“ nahrádza sumou „100,- EUR/mesiac“ 

 
- v schvaľovacej časti A v bode 5 sa vypúšťa 10. odrážka nasledovného znenia:                               

„- záväzok dopravcu umožniť objednávateľovi na dobu účinnosti zmluvy schváliť 
jedného zástupcu objednávateľa do dozornej rady spoločnosti (dopravcu)“ 

 
U z n e s e n i e    číslo 114/2019-MZ 
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prezentácia – 25 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
 
9. Návrh na prijatie úveru spoločnosťou Nitrianske komunálne služby, s. r. o. 
                     mat. č. 129/2019 
 
Materiál uviedol p. Ing. Ladislav Peniaško, riaditeľ NKS. 
 
Spravodajca: p. Peter Mezei  
 
p. Štefek – NKS nám ako samostatná firma bez spoluvlastníka funguje už niekoľko rokov 
a nikdy si nepotrebovali zobrať úver. Som prekvapený, že prichádza takýto návrh. Pretože 
keby to bolo, že ideme robiť sociálny podnik NKS, tak to podporím. Ale myslím si, že táto 
investícia by sa dala zvládnuť aj z prostriedkov, ktoré NKS zarobí. Keby sme sa neponáhľali 
a rozložíme tú investíciu na dva, tri roky, tak to zvládneme aj s vlastnými silami a bez toho, 
aby sme si ten úver brali. Je tam dozorná rada, ktorá to odporučila, ale ja tento návrh 
nepodporím.   
 
p. primátor – nebudeme to lepiť ďalšie tri roky, keďže momentálne to bolo nastavené tak, že 
NKS mali 200 tisíc, ktoré chceli do tohto preinvestovať. Dozorná rada sa rozhodla veľmi 
jednoducho, máme také úverové podmienky, že to nebudeme lepiť tri roky a postavíme to 
tento rok.  
 
p. Oremus – zaznela správa, že mali stratu 300 tisíc v roku 2018 a z tohto roku majú 500 tisíc 
euro. Kto im poskytne takéto výhodné úverové podmienky? Sú vôbec pravdivé tie informácie, 
čo zazneli v médiách?  
 
p. Balko – informácia, ktorá odznela v médiách, bola v súvislosti so sťažnosťou HK Nitra 
o to, že nedostávala finančné prostriedky v januári ako bývala zvyknutá. Predstava, že mesto 
dopláca na odpad stratou tých 300 tisíc a tento rok 500 tisíc eur, sme nepovažovali za správne, 
aby NKS, ktoré zabezpečujú odvoz a likvidáciu odpadu v Nitre, aby financovali hokej. 
Služby, ktoré vykonávajú odpad a vytvárajú pre mesto stratu, nemôžu financovať hokej. Čiže 
to bola informácia o tom, že mesto nepovažuje za správne, aby sme z NKS, ktoré vykonávajú 
služby, ktoré sú pre mesto stratové, aby sme financovali športové kluby.   
 
p. primátor – mesto Nitra nevyberie toľko peňazí na odpade, my to potom dofinancovávame. 
 
p. Greššo – NKS stratu nevytvára ako firma. Vzťah občana či fyzickej osoby, lebo 
podnikateľskej osoby a mesta je založený na základe VZN, ktorý určuje sadzbu za výber 
zberu. Z tohto výberu mesto financuje odvoz komunálneho odpadu, ktorý si objednáva 
u vlastnej spoločnosti NKS na základe zmluvy. Zmluva hovorí o sadzbách, ktoré mesto za 
túto službu platí. Zo zákona by sme mali byť na pomyselnej nule. Dnes to tak nefunguje, 
nakoľko je výber smetného poddimenzovaný a sú tu aj neplatiči, ktorí tu budú vždy. Čiže, 
strata nevzniká na strane NKS, ale ten nedoplatok generuje už dlhé roky nízko nastavené 
a nevalorizované smetné. Za posledné roky 2010 mzdy 665 tis. v 2018 1, 219 mil. spoločnosť 
nabrala raz toľko zamestnancov, jednoducho mzdy rastú. Keď si porovnáte náklady z roku 
2010 a z roku 2018, tak nárast nákladov je o vyše 600 tis. a to len vynútených. K tomu, čo ty, 
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Števo, hovoríš, že spoločnosť si nikdy nepotrebovala brať úver. Zmluva z roku 2003, ktorú 
má mesto Nitra s NKS,  je uvedená suma, ktorá bola na úrovni 5,07 a dnes v roku 2019 je 
suma za vyvezenie a vrátane skládkovania je 5,07. 50% spoločnosti bolo odkúpené mestom 
od spoločnosti Marius Pedersen 30. 6. 2013. Suma 5,07 sa v roku 2014 valorizovala na 5,27, 
a tak ďalej, k 30.6. táto suma dosiahla po valorizácii 5,68 eura. A samozrejme, že vždy sa 
zvyšujú náklady a suma rástla. Čo urobilo vedenie, keď odkúpilo 50% podiel spoločnosti 
NKS od spoločnosti Marius Pedersen? Ty si, Števo, bol v tom čase viceprimátor, mal by si to 
vedieť a dokonca si navrhol to, že sa už v roku 2013 znížila táto suma z 5,68 na 5,12 a od 1. 7. 
2013 sa znížila na 4,61, čiže o 1 euro na jednu nádobu. Keď to vynásobíte, tak je to enormne 
veľké číslo. Ty sa teraz pýtaš, prečo si ide brať úver? No ide si ho brať preto, lebo ste mali 
predstavu - nebudeme platiť dane, NKS nebude tvoriť žiadny zisk a my jej tú sumu nastavíme 
tak, aby vychádzala. A kde sú investície tej spoločnosti? Na to ste vtedy nemysleli. A preto si 
NKS berie úver, pretože teraz nutne potrebuje chrániť svoj majetok, potrebuje prístrešok, 
novú halu. A to nie je projekt, ktorý vznikol včera a ani dozorná rada si ho nevymyslela. Ale 
nikdy na to nemala svoje vlastné zdroje, lebo ste jej to sekli. Realita je taká, že NKS na 
vlastné investície nemá vlastné financie. A určite bude mať aj ďalšie podnikateľské zámery na 
zveľadenie spoločnosti. Je to dnes nutné, ale je aj nutné venovať sa otázke zvyšovanie tej 
sumy v rámci vzťahu mesto a NKS aspoň na reálnu sumu, aby spoločnosť dokázala tvoriť 
zisk a aby dokázala realizovať vlastné investície vo vlastnej réžii a tým pádom nezaťažovala 
mestský rozpočet. A my ako poslanecký zbor budeme stáť pred rozhodnutím, že budeme 
nútení, aby sme tú stratu nenavyšovali.  
 
p. Oremus – poprosím p. riaditeľa, aby nám povedal hospodárske výsledky za posledné dva, 
tri roky spoločnosti. A odkiaľ potom dokážete kladne hospodáriť, keď sú tieto výkony voči 
mestu stratové?    
 
p. Dovičovič – neviem, o akej strate sa rozpráva, keď tu je napísané, že zisk NKS za rok 2018 
bol 30 988 euro. T, čo tu sedeli predtým, tak nech si láskavo spomenú na nezmyselné 
populistické a nič neodôvodnené dvakrát zníženie ceny smetného. A potom, v tomto meste je 
tisíce ľudí, ktorí produkujú odpad a nemáme ich v evidencii, a preto ich nevieme a nemôžeme 
spoplatniť.       
p. Štefek – ja som navrhol, aby sme pokračovali sami vo zvoze komunálneho odpadu, keď 
Marius Pederson končila zmluva s mestom 50 na 50. Cenotvorba je vždy vec MZ, kde ja som 
bol jeden z tridsiatich jedna, nikdy som v orgánoch NKS nepôsobil. Jedna vec je istá, že cena 
je dnes naozaj nízka. A to, čo nahadzuješ tie čísla, tak pribudla kompostáreň, zvoz 
organického odpadu a k tomu pribudlo ešte veľa vecí. Myslím si, že aj tí ľudia v NKS nie sú 
dobre ohodnotení. Poďme sa rozprávať koncepčne, že koľko rokov budeme voziť odpad 
z mesta Nitry na 45 km vzdialenú skládku v Tekove. Že či tu nevieme urobiť sociálny podnik, 
kde by určitá skupina vedela robiť. Myslím si, že by to malo byť naším záujmom vymyslieť 
niečo pre ženy a pre mužov, keby to bolo niečo takéto, tak to podporím. A myslím si, že NKS 
by to zvládla aj s vlastnými silami. A stojí pred nami zásadné rozhodnutie, lebo suma 25 na 
osobu je neudržateľná.  
 
p. Barbarič – poukázal by som aj na to, koľko sa dávalo na hokej z tejto spoločnosti na príkaz 
bývalého vedenia. Pokiaľ tá spoločnosť patrila pod Marius Pedersen, tak bolo zaužívané, že 
cez reklamu sa na hokej dávalo cca 50 tis. A 2013, kedy prešla spoločnosť pod mesto a mesto 
sa stalo 100% vlastníkom, tak zrazu išlo na hokej 300 tis. euro. Takže aj tu možno vidieť tie 
financie, ktoré by sa dali využiť aj inde a práve na rozvoj tejto spoločnosti.    
 
p. Greššo – tam je presne vidieť ten nárast a odliv tých peňazí, ktoré na príkaz valného 
zhromaždenia odchádzali zo spoločnosti. Števo, ty si odbočil od témy. Navrhol si odkúpenie 
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50% spoločnosti, ale o tej sume si vedel, že sa znížila. Čiže tá politika alebo logika toho a ja 
netvrdím, že je v zásade zlá, znižovať tie náklady tej spoločnosti. Nemali by sme to možno 
hovoriť verejne možno práve kvôli tomu, aby neprišlo k príliš veľkému zaťaženiu. Čiže mesto 
takú logiku nastavilo. Ale prečo sa teraz pýtaš, že prečo si musí brať úver? Samozrejme, že si 
musí brať úver, keď nevytvárala zisk. A t, čo vytvorila, tak to na príkaz valného 
zhromaždenia odišlo do futbalového a hokejového klubu. V roku 2015 – 243 tis., 275 tis. 
v 2014, v 2016 – 180 tis., v 2017 – 160 tis. A to sa stále bavíme o znižovaní marže. Keď si to 
zoberiete, marža spoločnosti bola na úrovni v roku 2010 14%, v roku 2018 1,34 %, čiže my 
sme zakaždým umelo znižovali maržu a všetky peniaze, ktoré vytvorila, tak sa dali do futbalu 
a hokeja. Dnes sa to bude robiť úplne iným spôsobom a to financovanie bude iné. A tá 
spoločnosť bude vytvárať zisk. A čo sa týka toho, že poďme sa baviť, tak si pekne zvrtol 
tému, že poďme sa baviť o koncepcii  a koncepčnosti, tak presne to má za úlohu dozorná rada 
v každej jednej spoločností, a preto tam je šesť ľudí, a preto dozorné rady sedia s konateľmi 
spoločností a s ľuďmi, ktorí sa v týchto spoločnostiach vyznajú. A práve preto, aby 
sa nastavili koncepčné kroky a ten výsledok z tej dozornej rady, ktorá bude aj v tomto prípade 
nejakým iniciatívnym orgánom, bude predložený na MZ.  
 
p. primátor – zmluvy sú zverejnene na stránke NKS. A tie peniaze nechceme vyplácať tak, 
ako to bolo doteraz, chceme, aby to išlo cez MZ. 
 
p. Varga – Janko tu vyčíslil určité financie, ktoré už neodídu z NKS. A preto tam treba 
nalievať peniaze?  
p. primátor – a stále je to málo, stúpli nám náklady.  
 
p. Varga – veď všade stúpnu náklady. Koľko bude stáť dozorná rada, 20 tisíc? Keď sa nebude 
odtiaľ brať. Aj Službyt má všetky budovy a robí presne za také iste ceny ako odpočiatku a 
nebola valorizácia.  
 
p. Greššo – práve tým, že tie peniaze odtiaľ odchádzať nebudú, tak spoločnosť bude môcť ten 
úver do roka splatiť.  
p. Rácová – máme nízke poplatky za smetné, nemáme podchytený trvalý pobyt, podporovali 
sme hokej cez NKS a iste by sa nebol dostal tam, kde je. Ak ho nebudeme podporovať, tak 
dúfam, že sa s nimi nebudeme ani fotiť a robiť si zásluhy na ich výsledkoch. Sociálny podnik 
nebráni tomu, aby NKS fungovala a sociálny podnik pomáhal. Ale vráťme sa k meritu veci. 
Aký máme stav? NKS zaviedla dosť inovatívnych prvkov a stav je dobrý. A triedenie odpadu 
vedenie k zníženiu nákladov. Ak triedenie odpadu nepodporíme, tak ako ich znížime? 
Podporujem túto firmu a tento úver im dať a veriť tomu, že urobia také opatrenia. Určite to 
majú premyslené a určite to budú schopní splácať. Nehovoriac o tom, že všetci konštatovali, 
že populisticky sme znižovali smetné. Je tu niekto, kto by ho navrhol, že ho zvýšime na 
úroveň krajských miest? Je to skutočne na diskusiu. Dozornej rade by som uložila nejakú 
správu.  
 
p. Greššo – už sa to robí.  
 
p. Petrík – na vystúpenie p. poslankyne Rácovej. Neviem, ako to myslela, že nemáme 
podchytený trvalý pobyt. Každý občan, ktorý je prihlásený na trvalý pobyt, má 100% 
vyrubený poplatok za komunálny odpad. My, čo nemáme podchytené, tak možno nejaké 
nelegálne pobyty. Ale legislatíva sa obrátila v prospech obcí v tomto smere. Lebo každý 
cudzinec, ktorý chce získať prácu na území SR, musí zdokladovať zamestnávateľovi, že má 
poskytnuté štandardné ubytovanie na území toho mesta alebo obce. Bez toho sa nezamestná.  
Čiže od 1. januára tohto roka k nám chodia vlastníci nehnuteľnosti, ktorí berú do podnájmu 
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ľudí z tretích krajín mimo Európskej únie. Evidencia obyvateľstva preskúma tie pomery, či sú 
štandardné a ak áno, tak dá takéto potvrdenie a následne ho pošle k boxu č. 3, kde 
vybavujeme poplatok za komunálny odpad a tam všetkých spoplatníme. Možno nemáme 
podchytených nejakých načierno bývajúcich ľudí, ale to je v každom meste. Ale ako to 
zabezpečíme, keď sú tam relevantné dôkazy a susedia chcú preukázať. Urobíme úradný 
záznam a aj tam to spoplatníme. A MZ vždy rozhoduje o výške poplatku za KO a chcem 
povedať, že ani v iných krajských mestách sa nesprávajú nesolidárne svojím občanom. Prešov 
má nižšie poplatky a Trnava tiež. Viem, že to záleží aj od toho, v akej vzdialenosti máme 
skládku. My ju máme ďaleko, takže aj to zohráva cenu. S finančnou komisiou sme už nejaké 
analýzy robili, poznám ich plány a predpokladám, že v septembri budeme predkladať VZN 
o miestnom poplatku za KO a aj o ostatných miestnych daniach, kde zohľadnime výšku 
poplatku.  
 
p. Dovičovič – nebyť toho, že v zásadách hospodárenia je uvedené, že ten úver musí byť 
predmetom rokovania MZ, tak by sme o ňom nemuseli ani vedieť. Prvom rade si treba 
uvedomiť, že z tohto návrhu, ktorý je predložený, to pre mestský rozpočet neznamená nič. 
A nemýľme si dozornú radu s vedením firmy. Dozorná rada nemá stanovovať žiadne 
koncepcie, ale má kontrolovať firmu. Boli tu dvaja skauti, ktorí mohli mestu Nitra výrazne 
pomôcť, keď jeden z nich bol primátorom a druhý likvidátorom tehelne v Ivanke. Mohli sme 
mať vlastnú skládku a nie platiť, ale inkasovať za skládkovanie.       
 
p. Balko – zareagujem na to zvyšovanie podielu prípadného separovania odpadu. Nitra sa 
dostala momentálne k maximu, ktoré má za daných finančných podmienok, takže nám to 
vychádza. Separovaný odpad nemá ďalší dopad na šetrenie finančných prostriedkov. Ak by 
sme chceli zvýšiť podiel ďalšej separácie a dnes sme tuším na 47%, a ak by sme chceli 
zvyšovať nejakým razantnejším spôsobom, tak by sme tam museli naliať oveľa viacej 
finančných prostriedkov. A tým pádom neušetríme, ale bude nás to oveľa viac stáť. Často sa 
separuje odpad, ale nerozmýšľa sa nad tým, čo sa s ním ďalej deje. On sa naďalej skládkuje 
akurát separovaný.         
 
p. Greššo – ja som bol vždy presvedčený, že separovanie je najekonomickejší a                     
najekologický spôsob. Najekologický určite áno, ale najekonomickejší určite nie. Ekonomiku 
to v naších zemepisných šírkach nemá. Som stále za to, aby sme separovali a dnes je Nitra na 
veľmi vysokej úrovni v rámci separovania odpadu, k čomu nám určite dopomáha 
kompostáreň. Sme nad úrovňou 45%, a práve preto sa dostávame do tej zákonnej hladiny, ale 
už zvýšeného skládkovania, ale nie tak zvýšeného, pokiaľ by sme túto úroveň separácie 
nemali a myslím, že o 7 euro tento rok a budúci rok o 12 euro pokiaľ si udržíme túto hladinu 
nad 45% separovania odpadu.  
 
p. Ágh – nesedíme si na vavrínoch, pracujeme na novom VZN. Je to komplexnejšia analýza 
toho, kde by sa mali pohybovať tie poplatky za smetné. Verím tomu, že v septembri tu budem 
sedieť a nebudeme o tom viesť dlhé diskusie, pretože ak som dobre pochopil, súhlasíte s tým, 
že tie poplatky sú veľmi nízke  a  zaslúžia si zvýšiť. Pracujeme na tom.    
 
Hlasovanie č. 31 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na prijatie úveru spoločnosťou Nitrianske komunálne služby, s. r. o. 
s c h v a ľ u j e 
a) prijatie úveru spoločnosťou Nitrianske komunálne služby, s. r. o. do výšky 600 000 € 
b) účel úveru: 

- Prístavba triediacej haly NKS 
- Modernizácia a obnova vozového parku spoločnosti 
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c) zabezpečenie úveru:  vlastnou bianco zmenkou spoločnosti 
p o v e r u j e 
primátora mesta Nitra 
ako štatutárny orgán jediného spoločníka (Mesto Nitra) spoločnosti Nitrianske komunálne 
služby, s. r. o., ktorý vykonáva v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného 
zhromaždenia ako najvyššieho orgánu spoločnosti, aby pri výkone pôsobnosti valného 
zhromaždenia postupoval a rozhodoval výlučne v súlade s týmto uznesením a v zmysle                       
s § 22a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra 
u k l a d á 
konateľovi spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s. r. o. 
osloviť banky s cieľom získania najvýhodnejších podmienok prijatia úveru 
 
U z n e s e n i e    číslo 115/2019-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti – 1 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
10. Informatívna správa o schválení dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2019                 

pre cieľovú oblasť: 
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych  

hodnôt /do 2000 eur/       mat. č. 115/2019 
 
Materiál uviedla Mgr. Dagmar Bojdová, vedúca odboru kultúry.   
 
Spravodajca: p. Ján Greššo 
 
Hlasovanie č. 32 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o schválení dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2019 pre cieľovú 
oblasť:  
a/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt                         
/do 2000 €/  
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Informatívnu správu o schválení dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2019 pre cieľovú 
oblasť:  
a/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt            
/do 2000 €/ 
 
U z n e s e n i e    číslo 116/2019-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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11. Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019                    
pre cieľovú oblasť osveta, výchova a vzdelávanie   mat. č. 151/2019 

 
Materiál uviedla PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu.   
 
Hlasovanie č. 33 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019 pre cieľovú 
oblasť osveta, výchova a vzdelávanie 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informatívnu správu o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019 pre cieľovú 
oblasť osveta, výchova a vzdelávanie 
 
U z n e s e n i e    číslo 117/2019-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
12. Návrh na predloženie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok                                               

z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvami „Komunitné 
centrum Krškany“ a „Komunitné centrum Dražovce“  mat. č. 150/2019 

 
Materiál uviedol Mgr. Vladimír Ballay, vedúci manažér Sprostredkovateľského orgánu                   
pre IROP. 
 
p. Gut – snažili sme sa odprezentovať potrebu komunitného centra v našej mestskej časti, kde 
to verejnosť neprijala na nedostatok informácií. Žiadal som aj vedenie mesta o jedno            
odprezentovanie celej tej vízie tohto projektu. Obyvatelia si nevedia ani predstaviť, aký to má 
dopad na tú budovu školy. Nikto to nebol odprezentovať ako záväzný projekt, stále je to vo 
forme, že poďme sa uchádzať o peniaze, lebo je tu príležitosť získať peniaze. Na čo sme 
reagovali, že v poriadku, spravme komunitné centrum, ale v iných priestoroch. Predsa táto 
budova školy má väčší potenciál ako na zriadenie komunitného centra. Je tam 130 žiakov 
a budova je nadrozmerná. Sú tu oprávnené obavy obyvateľov, či tam potom nehrozí riziko, že 
sa to celé stane komunitným centrum. Ja by som potreboval, aby prišiel niekto kompetentný z 
mesta a vysvetlil. Skúsme sa zamyslieť, či je v našich silách, aby sme odprezentovali presný 
zámer, ako to má vyzerať, aký to má dopad, ako vieme garantovať, že tam nebude príliv 
ďalších sociálne slabších, a tak ďalej. Ľudia nedostali dostatočnú odpoveď, či sa to vzťahuje 
na ľudí aj z Orechovho dvora. A toto sú potrebné informácie, ktoré potrebujeme tým ľuďom 
dať.                 
 
p. Orságová – odbor školstva vypracoval informatívnu správu o stave ZŠ Novozámocká a ZŠ 
Ščastného s tým, že určil priestory aj možnosti riešenia tých priestorov komunitného centra. 
Robili sme to spolu so sociálnym odborom. Vyrátali sme presne, aké priestory sú potrebné na 
školu, aby škola bola zachovaná v Dražovciach a aj na Novozámockej, aby nebol narušený 
výchovnovzdelávací proces. ZŠ Novozámocká, tak tu sa jedná o priestory, ktoré sú oddelené 
od školy a má to samostatný vchod. Nebol by vôbec narušený výchovnovzdelávací proces. 
Treba vysvetliť ľuďom, ako by pomohlo komunitné centrum aj celej škole, ale aj celej 
mestskej časti. Čo sa týka ZŠ Ščastného v Dražovciach, tak tam sme tiež presne vyrátali, aké 
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sú potreby na učebne, aké sú potreby na sociálne zariadenia. A pokiaľ bude ten jeden pavilón 
použitý na komunitné centrum, tak škola bude spĺňať podmienky pre výchovnovzdelávací 
proces.  
 
p. Šimová – minulý rok s kolegom komunitným pracovníkom sme sa zúčastnili zasadnutia 
VMČ, kde sme prezentovali víziu komunitného centra v dotknutých lokalitách so zvýšenou 
koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít, a to Dražovce a Krškany. Narazili sme 
na problém s obyvateľmi, ktorí myšlienku komunitného centra alebo vôbec sociálnu službu 
pre rómsku komunitu neprijali. Napriek naším debatám a skúsenostiam o tom, že komunitné 
centrum v Krškanoch má slúžiť len pre časť Krškany, čiže nebude slúžiť pre Rómov 
z Orechovho dvora a ani z Dražoviec. Viem, že VMČ má problém s tým, že to komunitné 
centrum sa má nachádzať v budove ZŠ. Minulý rok, keď bola možnosť zapojiť sa do výzvy, 
tak sme sa bavili len o priestoroch ZŠ, kde bolo povedané aj od p. riaditeľa ZŠ, že je 
k dispozícii časť budovy, ktorá je nevyužívaná. Dohodli sme sa, že pre túto službu budú 
použité aj priestory kaderníctva. Myslím si, že komunitné centrum vytvára priestor na to, aby 
sa s danou komunitou pracovalo. Samozrejme, nehovoríme o tom, že tieto služby nemôžu 
využívať aj iní obyvatelia. Zo strany majoritného obyvateľstva vnímané je to iba pre Rómov, 
že je to investícia časová, pracovná, ekonomická a len do problematiky rómskej. A toto je 
podľa mňa ten zásadný problém v tom vnímaní. Ale upozorňujeme na to, že ak sa nebude 
s touto komunitou pracovať, tak naozaj tie problémy budú rásť a budeme ich musieť časom 
riešiť v inej intenzite. V tomto roku sme spustili komunitné centrum v ZŠ Dražovce, kde 
musím povedať, že dennodenne máme záujem detí, ktoré to komunitné centrum chcú 
navštevovať, kde s komunitnými pracovníkmi trávia čas. Terénni pracovníci doobeda pracujú 
s rodinami, momentálne riešia nedoplatky na smetnom, zapratané dvory odpadkami a v 
poobedných hodinách v rámci komunitného centra robíme voľnočasové aktivity s deťmi 
a pripravujeme ich na vyučovanie na druhý deň.  
 
p. Gut – k p. Orságovej. Ja nespochybňujem, utrpí s tým výchovný proces žiakov ZŠ, ale 
napriek tomu sme ponúkali inú alternatívu adaptovať mestskú budovu na potreby školy a tam 
zriadiť aj komunitné centrum, respektíve sú tam aj iné priestory, ktoré sú mestské a nie sú 
využité, kde by mohlo byť takéto zariadenie. A k p. Šimovej môžem povedať len toľko, že je 
to veľmi dobrá myšlienka, ale v komunikácii s Rómami povedali, že oni žiadne komunitné 
centrum nepotrebujú. Čiže tá dobrá prezentácia by bola potrebná a som ochotný zvolať 
verejné stretnutie.  
 
p. Šmehilová – my sme vo fáze, kedy ideme schvaľovať návrh na predloženie dvoch žiadostí, 
ktoré sme mali predschválené, čiže to ako keby ideme vstúpiť do druhého kola rozbehnutého 
procesu. Okrem práce s marginalizovanou rómskou komunitou je dôležité osvetovo pracovať 
s majoritnou spoločnosťou. Stotožňujem sa s p. poslancom Gutom a podporujem zvolanie 
verejného zhromaždenia, ktoré nemusí prinášať len príjemné stretnutie, ale aj konfrontačné.   
Takto akoby sme už ovisli. S Rómami je veľmi dôležité verejne zhromaždenie zvolať. Bola 
by som veľmi rada, keby p. prednosta v spolupráci VMČ Krškany takéto verejné 
zhromaždenie zvolal a aj mňa osobne a ja tam prídem a budem komunikovať s občanmi na 
túto tému. V našej sociálnej komisii máme jednu z členiek regionálnu zástupkyňu 
splnomocnenca vlády pre oblasť rómskych komunít. Bolo by dobre, keby sme ju do tejto 
komunikácie zapojili. Prijatie tohto komunitného centra tou majoritou môže byť 
problematické, ale ja by som sa tohto vôbec nebála. Pretože samotné komunitné centrum 
nebude slúžiť len marginalizovaným rómskym komunitám, ale aj sociálne vylúčeným 
komunitám alebo sociálne slabším rodinám. Komunitné centrum má za cieľ pracovať aktívne 
s rodinami v rôznych oblastiach ako je zdravotná starostlivosť, hygiena, vedenie domácnosti, 
ale aj aktivity zamerané na sociálnu prevenciu. A mne sa veľmi pozdávajú aktivity, ktoré sú 
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zamerané po školskom vyučovaní na prípravu deti na ďalší deň do školy. Je potrebné aj po 
vzore jedného projektu ,,Cesta von“ a projektu ,,Omám“ možno uvažovať v rámci 
komunitného centra a aktívnej práce včasnej intervencie pre deti v marginalizovaných 
rómskych komunitách. Podporujem tento materiál z hľadiska predschválených finančných 
prostriedkov, ktoré už máme v rámci tohto operačného programu, aby sme tento materiál 
schválili a mohli sme reálne získať finančné prostriedky a vybudovať komunitné centrá 
v lokalitách, kde si myslím, že mali byť už dávno. Je mi veľmi ľúto, že sme ešte len 
v procese, že ich ideme zriaďovať. Musím povedať, že takto nešťastne sa zastavil jeden 
projekt deinštitucionalizácia, ktorý realizoval NSK práve z dôvodu, že nebola realizovaná 
osveta a komunikácia s majoritou. A do svojej majority nevpustili ľudí so zdravotným 
postihnutím. Veľmi nešťastne sa tento projekt zastavil kvôli nedostatočnej komunikácii. Bola 
by som veľmi nerada, keby mesto Nitra malo takú istú skúsenosť. Bola by som rada, keby 
sme to verejné zhromaždenie zvolali.   
 
p. Rácová – vítam tento materiál a skutočne prichádza oneskorene. Chcela by som oceniť 
všetkých tých, ktorí sa v tom angažovali. Tiež mám dojem, že sme podcenili zdôvodňovanie 
zavedených týchto komunitných centier. Chápem pripomienky p. Guta, že všetky alternatívy 
treba vypracovať. Keď som si to celé pozrela, tak áno, jednoznačne komunitné centrum, ale 
mám pocit, že to budujeme v stiesnených priestoroch, a že to má charakter provizória. Chýba 
mi tam ten nákres, aby tam bol pôdorys, aby sme presne vedeli, že to nie je iba provizórium. 
Tá komplexnosť služieb, ktorú vymenovala kolegyňa Šmehilová, tak je to vynikajúci nápad. 
Ale ak by sa všetci dohodli a prišli tam, tak si myslím, že tie priestory, ktoré navrhujeme, sú 
malé, že ten vysoký záujem nedokážeme uspokojiť. Je tam pračka, čo je vynikajúce, ale 
chýba mi tam sprchovací kút, ktorý by tam mal byť. Obsahovo sú tie centrá, to budúce 
priestorové vybavenie, rovnaké. Keď si pozrieme celkové náklady na oba projekty, tak 
Krškany majú 126 tisíc a Dražovce 401 tisíc. Bolo by potrebné povedať, že finančné rozdiely 
sú veľké preto, lebo. Ak chceme byť úspešní a mali by sme ešte čas, ktorý potrebujeme na 
vysvetlenie a získanie tej majority a možno zistiť, či to riešenie v Krškanoch nenájdeme inde. 
Ja by som ho vrátila na dopracovanie. Chcela by som sa opýtať, prečo tu nie je priložený 
nákres, umiestnenia, ako to vyzerá plošne? Prečo to tam nie je?   
 
p. primátor – ja sa obávam, p. Rácová, že takáto diskusia v takomto znení mala byť asi pred 
rokom, hlavne čo sa týka tých procesných vecí.  
 
p. Rácová – ale teraz tu ten materiál máme. Čo bránilo, aby ste to sem priložili? 
 
p. primátor – to je druhá vec, to si povieme potom. Ale ja si myslím, že polka debaty je 
zbytočná v tomto časovom horizonte.   
 
p. Ballay – dané materiály, ktoré sú momentálne predložené, sú potrebné na predloženie 
žiadosti. Týmto projektom predchádzali projektové zámery, ktoré boli schválené v rámci 
sprostredkovateľského orgánu pre IROP. Dané projekty sa nesmú meniť do žiadosti o ONPF. 
Čiže tie projekty, ktoré boli predschválené v tejto podobe, v akej sa teraz nachádzajú, musia 
byť podané aj v rámci žiadosti o ONPF, kde môže byť maximálne rozdiel do 15% sumy 
projektu. Takže priestorové riešenie a zmeny nie sú už možné.  
 
p. Orságová – jedna časť na tej Novozámockej je už v existujúcich priestoroch, kde je treba 
len menšie úpravy. A naopak v Dražovciach je to jedna časť budovy, kde treba opraviť 
strechu a sú tam väčšie náklady.     
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p. Varga – bavíme sa tu o komunitnom centre a nič viac. Zastupujem asi väčšinu časť 
občanov z Dražoviec, kde je vytvorené občianske združenie Pre Dražovce. My bojujeme 
viacmennej za to, aby sme vytvorili komunitné centrum. Musím povedať, že za krátky čas sa 
trochu zmenil život tých mladých ľudí a prišlo k určitej kontrole. Lebo tí terénni ľudia tam 
chodia, sú v škole a je kontrolovaná a aj školský vyučovací proces. Minule ste tu mali 
vyjadrenie, že do školy, kde je prihlásených 111 detí nám chodí 75 detí. Teraz sme to 
hodnotili, že koľko je asi Rómov v Dražovciach. Máme znova prihlásených 111 Rómov do 
školy. Máme tam minimálne 400 Rómov na 1800 obyvateľov. To je neskutočný pomer. 
Teším sa, že p. zástupkyňa, ktorá bola minule predvolaná, respektíve prišla na VMČ, tak 
povedala, že ona to teraz vidí, že keď ide teraz do dôchodku a nebojí sa to povedať. ,,Paľo, ja 
som ich vychovávala, z každej rodiny, kde som chovala jedného, mám teraz pätnásť.“ 
Geometrickým radom to rastie, má ich v susedstve, v škole. Takže treba si to uvedomiť. 
Pomery sa zmenili. Sme za to zodpovední všetci. Budeme mať veľký problém. Už som to 
minule povedal, neubližujme Rómom. Dávame im zadarmo, šatíme ich, živíme ich. Neučíme 
ich. Ideme budovať komunitné centrum. Za to som, aby sme ho vybudovali v Dražovciach.  
 
p. prednosta – tému berieme veľmi vážne a ako tému Nitry. Intenzívne komunikujeme aj s p. 
Gutom a aj s p. Vargom. Plánujeme prísť do Krškán, ale sú tam ľudia proti tomu a my si 
nevieme predstaviť, aby sme tam poslali jemné ženy p. Orságovú a p. Šimovú, aby im tam 
čelili. Myslím si, že by to určite zvládli, ale chcem využiť tento priestor na to, aby som 
poprosil poslancov, ktorí to vnímajú tiež ako problém Nitry a vedia nás podporiť, aby tiež 
prišli na toto zhromaždenie. My tam s p. primátorom určite budeme a budeme sa snažiť 
zodpovedať tie otázky. Ľudia sú tam proti tomu komunitnému centru, je to o emócii a myslím 
si, že žiadne fakty v tejto chvíli ich v nepresvedčia, že to je dobré riešenie. Myslím si, že 
potrebujeme pomoc aj od poslancov, že toto je problém, kde suplujeme štát a robíme, čo sa 
dá, aby sa to v čase vyriešilo. Už dnes je výberové konanie na ambasádora pre komunity 
v Nitre. Čiže na človeka, ktorý by sa mal špeciálne zaoberať komunitami alebo oblastiam 
v Nitre, ktoré sú problémové. Mal by dokázať vedieť riešiť tieto problémy a venovať sa tomu 
osem hodím denne. Čiže ak poznáte niekoho takého, kto by vedel a chcel by sa prihlásiť do 
takéhoto výberového konania, tak, prosím, pošlite tú informáciu ďalej. Boli by sme radi, keby 
v tej výberovej komisii bol p. Gut aj p. Varga, keď v tých oblastiach sú priamo 
zainteresovaní. Bude tam aj splnomocnenkyňa pre rómske komunity.    
 
p. Varga – ja som za to, aby bolo verejné zhromaždenie aj v Krškanoch, ale aj v Dražovciach.  
 
p. Šmehilová – myslím si, že tak, ako robiť s občanmi v Krškanoch, tak aj s občanmi 
v Dražovciach a samozrejme aj s ďalšími, ktorými sa táto téma môže týkať. Nemôže tam byť 
len zastúpenie úradu, ale aj prizvať tam ľudí, ktorí s marginalizovanými rómskymi 
komunitami alebo inými komunitami robia a majú skúsenosti. Pokiaľ hovoríme o nejakom 
ambasádorovi, ktorý by mal nejakú túto problematiku riešiť, tak by bolo dobré, keby sme 
ich začali vychovávať priamo z tých komunít, ktorí by mohli mať oveľa väčšiu mieru prijatia 
v tej komunite. A ak je takéto verejné zhromaždenie naplánované, tak by som chcela 
poprosiť, aby sme si povedali termín.         
 
p. Gut – ja chcem len oceniť, že sa tu priklonil ten názor k tomu môjmu, že nedostatok 
informácii, môže viesť k rôznym domnienkam a averzií. Dovolil som si pripraviť 
pozmeňovací návrh, aby sme to prerokovali až na budúcom MZ, čiže vrátiť materiál na 
dopracovanie a opätovne ho zaradiť na rokovanie MZ 30.5.2019 po verejnom prerokovaní 
s obyvateľmi mestskej časti.  
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p. Šmehilová – my sa nemusíme obávať pri tej žiadosti, lebo aj ten proces má nejaké časové 
trvanie, kým žiadosť podáme, kým prejde posudzovanie formálnych záležitostí a následne 
posudzovanie obsahu a kým vlastne reálne prídeme k tým financiám a podpísaniu k zmlúv, to 
môže byť kľudne aj trištvrte roka. Ja by som s tým rozhodnutím určite nečakala, pretože som 
presvedčená, že tak, ako potrebujeme vytvoriť komunitné centrum, tak musíme komunikovať 
s majoritou. Stále budem hovoriť, že komunitné centrum aj v jednej, aj v druhej mestskej časti  
už malo byť dávno a malo pracovať.  
 
p. Štefek – naozaj už je najvyšší čas. Pred ôsmimi rokmi sme mali veľký záujem urobiť 
komunitné centrum v Dražovciach a narazili sme na odpor obyvateľov, ale aj na odpor členov 
VMČ.  Bol povedaný dátum ukončenia výzvy. Toto je investičný projekt alebo je tam aj na 
mzdy pracovníkov? Koľko pracovníkov bude v tom komunitnom centre? Tieto informácie tu 
teraz nemáme, čo je trocha na škodu. Tak sa teraz pýtam. Predpokladám, že udržateľnosť 
takéhoto projektu je asi  päť rokov. Poďme do debaty s tými občanmi a ja sa rád zúčastním aj 
na jednom, aj na druhom mieste. Dobrým príkladom nám je komunitné centrum, ktoré nám 
roky dobre funguje na Orechovom dvore. Takto by to malo fungovať už dávno, tak poďme do 
toho, ale samozrejme treba rešpektovať názor majority.    
 
p. Ballay – dané projekty sú investičné projekty, financie sú poskytnuté len na investíciu a na 
zveľadenie majetku mesta Nitry. Nie sú poskytnuté financie na personál. Udržateľnosť je päť 
rokov. A uzavretie vízie je 31.5.2019, vtedy už musí byť uznesenie predložené na riadiaci 
orgán Ministerstva poľnohospodárstva SR.  
 
p. Šmehilová – okrem toho je Nitra zapojená do národného projektu, kde vlastne z toho sa 
financujú mzdy terénnych sociálnych pracovníkov na túto prácu s touto rómskou komunitou 
a marginalizovanými komunitami.   
 
 
Hlasovanie č.  34 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
 
a) návrh na predloženie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok v zmysle vyhlásenej 
výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu na podporu poskytovania nových             
a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately                                   
v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, za účelom 
realizácie dvoch projektov – názvy projektov: 
 
1. Komunitné centrum Krškany 
2. Komunitné centrum Dražovce 
 
Ciele projektov sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta Nitry. 
b) zabezpečenie realizácie oboch projektov je v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) výšku celkových výdavkov na oba projekty v sumách (jednotlivo za každý projekt): 
 
1. Komunitné centrum Krškany:        126 776,50 € 
2. Komunitné centrum Dražovce:        401 084,23 € 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov                        
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok 
výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty v nasledovnej výške 
(jednotlivo za každý projekt): 
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1. Komunitné centrum Krškany:         6 338,83 € 
2. Komunitné centrum Dražovce:        20 054,21 € 
 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
 
s c h v a ľ u j e 
 
a) návrh na predloženie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok v zmysle vyhlásenej 
výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu na podporu poskytovania nových                         
a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately                                    
v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, za účelom 
realizácie dvoch projektov – názvy projektov: 
 
1. Komunitné centrum Krškany 
2. Komunitné centrum Dražovce 
 
Ciele projektov sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta Nitry. 
 
b) zabezpečenie realizácie oboch projektov je v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) výšku celkových výdavkov na oba projekty v sumách (jednotlivo za každý projekt): 
1. Komunitné centrum Krškany:        126 776,50 € 
2. Komunitné centrum Dražovce:        401 084,23 € 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov                           
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok 
výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty v nasledovnej výške 
(jednotlivo za každý projekt): 
 
1. Komunitné centrum Krškany:         6 338,83 € 
2. Komunitné centrum Dražovce:        20 054,21 € 
 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
U z n e s e n i e    číslo 118/2019-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
13. Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých - Informácie 

(nielen) pre hendikepovaných turistov“ a Informatívna správa o plnení 
debarierizačných opatrení mesta Nitry za rok 2018   mat. č. 110/2019 

 
Materiál uviedla PhDr. Naďa Šimová, vedúca odboru sociálnych služieb.  
 
Spravodajca: p. Anna Šmehilová 
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p. Šmehilová – tí poslanci, ktorí zažili už minulé volebné obdobie, tak veľmi dobre vedia, že 
som spracovanie tejto informatívnej správy dosť kritizovala. A služobne starší poslanci, keď 
si porovnajú predchádzajúce informatívne správy s touto, tak určite ocenili spracovanie. 
A tým pádom chcem poďakovať predkladateľovi za spracovanie na úrovni tejto správy. 
A súčasne chcem poukázať aj na to, na čo sme stále poukazovali za minulé volebné obdobie, 
a to je, že akčný plán sa plnil na základe samotných požiadaviek z VMČ a nebol vnímaný 
akčný plán ako strategický dokument, ktorý by bol prierezovo a nadrezortne, bol riešený na 
úrovni mesta Nitry. Preto sa teším, že mesto Nitra v spolupráci z Úniou nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska vypracováva stratégiu prístupnosti, kde verím, že tento materiál 
bude nadrezortného charakteru a naozaj tým, že sa určí zodpovedná osoba a človek, ktorý 
bude zodpovedný za koordináciu plnenia tejto stratégie, že sa začnú strategicky riešiť oblasť 
prístupnosti a nie len pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj pre iné cieľové skupiny. 
Teda koncepčne. 
 
p. Balko – v rámci plnenia som si všimol, že tam boli vyhodnocované prechody, vstupy do ZŠ 
a podobne. Tak som sa na MR pýtal, či sú to najnavštevovanejšie nitrianske atrakcie, ktoré 
Nitriansky kraj má. Tak som bol informovaný v takom zmysle, že nakoľko tento materiál 
nemal na Meste svojho tútora, ktorý by prihliadal na jeho plnenie v zmysle aj cestovného 
ruchu, tak sa stal materiálom, do ktorého všetky aktivity, ktoré sa hodili z hľadiska zmyslu, že 
sa urobili debarierizované priestory, tak sa dali, že plnili tento materiál. Pričom tento materiál 
nie je o debarierizovaní mesta Nitry, ale o tom, aby bolo otvorené aj pre hendikepovaných 
občanov. Čo vidím trocha strategický rozdiel. Aj vďaka tomu, že sme vytvorili nový odbor 
mestského rozvoja a cestovného ruchu, kde sme robili výberové obstaranie nových ľudí, tak 
ja verejne sľubujem, že jeden z tých ľudí bude mať na starosti tento materiál, aby naozaj 
našiel tú prierezovosť. To znamená, aby sme sa snažili vyhodnocovať, ktoré turistické 
atrakcie sú hendikepované prístupom tým, že nie sú pre hendikepovaných prístupné. 
A budeme rozumne pristupovať k tomu materiálu, čo znamená, že keď sú niektoré priestory 
v meste, ktoré by si zaslúžili debarierizáciu aj z hľadiska mestských obyvateľov, tak určite sa 
tomu brániť nebudeme. Ale dúfam, že o rok pri správe o akčnom plnení tohto materiálu 
budeme hovoriť o tom, ako sme postúpili aj vzhľadom na cestovný ruch.  
 
 
Hlasovanie č. 35 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých - Informácie (nielen)                
pre hendikepovaných turistov“  a Informatívna správa o plnení debarierizačných opatrení 
mesta Nitry za rok 2018  
b e r i e  n a  v e d o m i e 
Informatívnu správu o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých - Informácie (nielen)                            
pre hendikepovaných turistov“  a Informatívnu správu o plnení debarierizačných opatrení 
mesta Nitry za rok 2018 
 
U z n e s e n i e    číslo 119/2019-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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14. Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre 
vykonaných dodatkom č. 20      mat. č. 133/2019 

 
Materiál uviedol Mgr. Ján Odzgan, prednosta MsÚ v Nitre.  
 
Spravodajca: p. Barbarič 
 
p. Obertáš – referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu je momentálne p. Danišová. 
Viem, že je podaná žiadosť o navýšenie kapacity, tak či sa to neplánuje?    
 
p. prednosta – tak toto je na útvare hlavného architekta. Tam už čakáme nášho hlavného 
architekta, ktorého máme už nového, aby sme mu dali možnosť dokonale sa zoznámiť s tým 
daným odborom, a aby si on spravil tie zmeny, ktoré bude on považovať za potrebné. Ale túto 
potrebu, ktorú vy hovoríte, evidujeme, len nechceme robiť tie zmeny unáhlene, aby sme 
potom nemuseli robiť zmeny zmien.  
 
p. Dovičovič – na p. prednostu. Možno, že to bolo v organizačnom poriadku, len akurát ten 
rozdiel je v tom, že za dlhé roky nikdy o žiadnych zmenách MZ informované nebolo.   
 
 
Hlasovanie č. 36 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre 
vykonaných dodatkom č. 20 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informatívnu správu o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre 
vykonaných dodatkom č. 20 
 
U z n e s e n i e    číslo 120/2019-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 26  
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
Hlasovanie č. 37 o presune mat. č. 160/2019 – ,,Informatívna správa o stave pripravenosti 
zariadení školského stravovania k Dotácií  na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa“ 
 
prezentácia – 19 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 

15. Informatívna správa o stave pripravenosti zariadení školského stravovania 
k Dotácií  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

mat. č. 160/2019  
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Materiál uviedla PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu.   
 
p. Šmehilová – chcem poďakovať, že tento materiál mohol byť predložený a prerokovaný ako 
informatívna správa pre všetkých poslancov. Chcem poprosiť alebo upozorniť odbor školstva, 
ale aj p. prednostu ohľadne takej najnovšej správy, že Združenie miest a obcí Slovenska sa 
dohodlo s ministerstvom na základe toho, že ministerstvo vyčlení na doplnenie personálnych 
síl vzhľadom na obedy zdarma projekt 8,5 mil. eur. Cieľom tohto projektu bude pomôcť 
zriaďovateľom škôl s vytvorením pracovných miest na pozíciou pomocného pracovníka v 
školskej jedálni. Reálne pracovné miesta po dohode so ZMOS by sa mali začať vytvárať od 
septembra. Predpokladajú sa tam aj nejaké náklady. Na celkovú cenu práce by to malo 
vychádzať 703 eur mesačne na tohto pracovníka ako 95% z celkových nákladov. A pokiaľ by 
išlo o kvalifikovanejšieho pracovníka, tak by to mala byť suma až 843 mesačne. Chcela by 
som poukázať, že v rámci tej informatívnej správy sú tam definované personálne požiadavky, 
ktoré sú navýšené na obedy zdarma, aby mesto reflektovalo túto výzvu a zapojilo sa do 
projektu, keďže je zriaďovateľom našich mestských škôl, a aby sme získali finančné 
prostriedky na personálne náklady práve z tohto projektu.       
 
p. Rácová – p. Orságová a p. Šmehilová povedali to, čo je v správe a to, čo som pokladala za 
dôležité. A veľmi pekne ďakujem všetkým poslancom aj pracovníkom za podporu, že tento 
materiál bol predsa dnes prerokovaný. Je to veľmi dôležite, sú to informácie, ktoré sa dajú 
doplniť, spresniť a s ktorými budeme musieť pracovať. Mnohé mestá tieto veci už zavŕšili.  
Chcem poprosiť Mesto Nitra, aby na májové MZ bola táto vec už uzatvorená. Teraz sme 
zaregistrovali, že MŠ v Dražovciach to neutiahne a táto vec sa tam nenachádza. Veľmi by 
som uvítala, keby sme dnes zobrali správu na vedomie a keby na májovom MZ by sme videli 
konečnú verziu. Do tej výzvy sa zapojíme a budeme tie peniaze pýtať na tie personálne 
náklady a ako si poradíme s tým ostatným, aby sme školy nedostali do problémov. 
 
p. Balko – tento materiál by sme tak či tak mali na najbližšom zastupiteľstve. V rámci 
rozpočtových opatrení sme už dnes schválili aj finančné prostriedky na vykrytie istých 
nákladov spojené s týmito obedmi zadarmo. Treba si uvedomiť, že sa dostaneme k tomu, že 
obedy zadarmo v tom optimálnom nadstavení by asi mesto Nitra stálo 8 tisíc eur. Dnes sme 
spomínali pomoc štátu tým, že nám zvyšuje skládkovanie neseparovanej časti odpadu z roka 
na rok, čo nám tiež ročne robí 300 – 400 tisíc euro. A keby sme prirátali k tomu ostatné dary, 
čo nám štát posúva v rámci nekrytia, tak sa blížime asi k sume 3 mil. eur, čo nám za minulý 
rok štát presunul. Čiže tie štátne predstavy o tom, ako sa darí na Slovensku, budú musieť naši 
občania splácať. 
 
p. Buranská – je to informatívna správa a tá sa neschvaľuje, berie sa na vedomie. A v návrhu 
na uznesenie je schvaľuje, čiže bolo by potrebne to zmeniť.  
 
p. Šmehilová – osvojujem si opravu.  
 
 
Hlasovanie č. 38 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o stave pripravenosti zariadení školského stravovania k Dotácií                    
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informatívnu správu o stave pripravenosti zariadení školského stravovania k Dotácií                                 
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
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U z n e s e n i e    číslo 121/2019-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
16. Informatívna správa k plneniu II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste 

Nitra na roky 2016-2020 za rok 2018     mat. č. 109/2019 
 
Materiál uviedla PhDr. Naďa Šimová, vedúca odboru sociálnych služieb.  
 
Spravodajca: p. Anna Šmehilová 
 
Hlasovanie č. 39 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu k plneniu II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra               
na roky 2016-2020 za rok 2018 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Informatívnu správu k plneniu II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra               
na roky 2016-2020 za rok 2018 
 
U z n e s e n i e    číslo 122/2019-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
17. Návrh Dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre 
          mat. č. 135/2019 
 
Materiál uviedla JUDr. Ivana Buranská, vedúca odboru a zástupca prednostu MsÚ.  
 
p. Balko – osvojujem si spoločnú rozpravu s mat. č. 136/2019. 
 
Spravodajca: p. Filip Barbarič 
 
Hlasovanie č. 40 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh Dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre  
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre  
 
podľa predloženého návrhu 
 
U z n e s e n i e    číslo 123/2019-MZ 
 
 



49 
 

 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
18. Návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre 
                     mat. č. 136/2019 
 
Materiál uviedla JUDr. Ivana Buranská, vedúca odboru a zástupca prednostu MsÚ.  
 
Spravodajca: p. Filip Barbarič 
 
Hlasovanie č. 41 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre  
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre 
 
U z n e s e n i e    číslo 124/2019-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
19. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra              

na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu     mat. č. 1653-1/2018 
 
Materiál uviedla JUDr. Ivana Buranská, vedúca odboru a zástupca prednostu MsÚ.  
 
Spravodajca: p. Filip Barbarič 
 
Hlasovanie č. 42 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh      
na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie                
4 rokov od zloženia sľubu 
v o l í 
Jozefínu Zákopčanovú 
 
za prísediacu sudkyňu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov                      
od zloženia sľubu 
 
U z n e s e n i e    číslo 125/2019-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
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Návrh bol schválený. 
20. Správa o žiadosti MH Invest, s. r. o. na obstaranie zmien a doplnkov č. 7 Územného 

plánu mesta Nitra       mat. č. 143/2019  
 
Materiál uviedla Ing. arch. Eva Ligačová, dočasne poverená výkonom funkcie hlavný 
architekt.   
 
p. primátor – máme tu prihlášku do diskusie od p. Romana Cerulíka.  
 
Hlasovanie č. 43 o zaradení diskusného príspevku p. Romana Cerulíka v rozsahu 10 min. 
 
prezentácia – 25 
za – 24 
proti – 1 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
p. Cerulík – návrh podalo MH Invest, s. r. o. a nie NSK, ani ministerstvo hospodárstva, 
dopravy alebo OÚ, ale s. r. o.. MH Invest pripravuje pôdu pre SSC, kedy je jasné, že ako keby 
účelovú komunikáciu potom presúva na SSC a takto obchádza trvalé zákony. Teraz sa skúsme 
dostať do situácie, aká je právna istota legitímneho očakávania najvyšších predstaviteľov 
vrátene bývalého primátora Nitry. Na tlačovej besede v priemyselnom parku Jaguaru bolo, že 
pozemok, o ktorom sa teraz bavíme, to je 15 hektárové územie a nad tým ďalšie 2,5 hektárové 
dva diely, čiže 20 hektárové územie štát nepotrebuje. Za prítomnosti bývalého primátora, 
poslanca NR a viceprimátora Nemkyho, splnomocnenca slovenskej vlády pre strategické 
parky Stromčeka, ktorý tu bol v dozornej rade a MH Investu, predsedu vlády SR sa toto 
stanovisko nikdy nezmenilo. To znamená, že ak niečo štát nepotrebuje, nemôže do toho 
zasahovať. Nie je to totiž ani v NSK a ani medzi verejnoprospešnými stavbami. Niekto vás 
zavádza. Na NSK som bol včera a oni túto požiadavku nedali ani pri zmenách a doplnkoch 
územného plánu č. 6. Tie skončili hlasovaním v septembri a účinné sa stali v októbri či 
v novembri. To znamená, že nikto takú požiadavku nedal, iba MH Invest, s. r. o., ktoré ma 
nezákonne vyvlastnilo a je to predmetom dvoch žalôb na krajskom súde. Je to predmetom 
trestného oznámenia na ministerstvo dopravy, predmetom podnetu generálnemu 
prokurátorovi a predmetom výmazu UOES komercia, ktorá urobila znalecký posudok 
stavebných pozemkov. To je ďalšie zavadzanie, ktoré materiálne vám píše, že je to niekde pri 
Nitre. Asi niekto nevie, čo je Nitra a pri Nitre. Tu sa nachádzame v Nitre a od roku 2003 sú 
tieto pozemky určené v Územnom pláne mesta Nitry na zastavanie. Podľa § 43h stavebného 
zákona sú takéto pozemky stavebnými pozemkami. Orgán verejnej moci a to ste vy, pokiaľ by 
prišlo k obmedzeniu vlastníctva, tak ten v zmysle ústavy SR je možné len za primeranú 
náhradu. V tom prípade by dochádzala náhrada škody spôsobená pri výkone verejnej moci 
a orgán územného plánu je verejná moc. To len upozorňujem na to, kam sa MH Invest snaží 
nelegitímne dostať. 8.4. podali žiadosť a 9. 4. už to bolo na MZ s návrhom uznesenia na 
schválenie, bez akéhokoľvek racionálneho transparentného prerokovania a vysvetlenia 
stanovísk, prečo to nie je v poriadku. V druhom slajde je znázornené, ako bola vyriešená táto 
cesta legitímne, a to v územnom pláne teda územným rozhodnutím vydaným Mestom Nitra 
na žiadosť SSC, ktorej táto cesta má reálne aj patriť. A aj v roku 2015 SSC žiadala predĺžiť 
toto územné rozhodnutie, kedy je táto cesta dvojpruhová rozšírená na vyššiu kapacitu 
dvojpruhovej cesty s kruhovým objazdom a je tam dostatočne vyriešená situácia. Pretože dnes 
žiadaný stav MH Invest je na jednej aj na druhej strane deltová mimo úroveň križovatka 3,5 
hektára na každú stranu. A požadované ochranné pásmo až 50 metrov a to znamená, že toto 
všetko je obmedzenie vlastníctva, ktoré je za primeranú náhradu s otázkou, kto to bude platiť. 
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NSK sa tomu vyhlo, pretože NSK to nepovažovalo za potrebné. Oni dali všeobecnú 
požiadavku, zakomponovali do zmien a doplnkov územného plánu NSK rozšíriť, rezervovať 
alternatívne tri možnosti, ale myslia tým mimo obcí. Ako si viete predstaviť tú požiadavku 
a akceptovať niekde v meste, kde sú budovy? Mimo obci dochádza potom k tomu, čo sa snaží 
navodiť MH Invest, ale nie presvedčivo. Totižto, ak je tam orná pôda alebo trvalý trávny 
porast, tak také obmedzenie vlastníctva je potom cenovo niekde inde. Možno za 0,5eur/m2 
takýchto pozemkov je to na úrovni, lebo sú to pozemky stavebné do šesť podzemných podlaží 
so 100% zastavanosťou na úrovni cez 200 euro/m2 s otázkou, kto to bude teda platiť. Nikto 
iný to nedal, len MH Invest, a to dokonca ani nie pre seba a s cieľom to následne obísť 
a posunúť SSC a hodiť to na mesto, že potom, aby mesto čelili súdnemu sporu za zmarenú 
investíciu v hodnote asi za 40 mil. eur. Lebo to je asi 20 hektárov, kde vyjde viac ako 2500 
bytov. V tomto návrhu je zároveň aj návrh na zmenu funkcie. Touto cestou chce dotlačiť MH 
Invest mesto, aby funkcia bývania, ktorá tam legitímne je, aby takou funkciou už nebola kvôli 
tej veľkej kapacitnej križovatke. Zmeny a doplnky č. 7, myslíte, že sa to dá urobiť len takto 
protekčne len pre jedného? Kde je strategický park, to nerieši MH Invest? Je strategický park 
v územnom pláne? No nie je! A to je vážnejšia vec, lebo dnes sú už zrealizované výstavby 
velikánskeho rozsahu. Takže takto, keď si chce MH Invest nezákonne a pokútne urobiť s tým, 
že sa odvoláva na zosúladenie s NSK. Strategický park nielenže nie je v územnom pláne, ale 
nebol tam posúdený vplyv na životné prostredie. Akým spôsobom sa má potom preukázať 
verejný záujem? Na jeseň v roku 2015 došiel list vlastníkov, ktorí predstavovali 60 hektárov 
vlastnených stavebných pozemkov. Už vtedy sme hovorili, že tadeto vedená štvorprúdová 
cesta je absolútne nevhodná, pretože tam nevyhovujú ani hlukové štúdie a ani z hľadiska 
ovzdušia, znečisťovania. Je to ďalší podvodný krok MH Investu a bohužiaľ, je do toho 
zaťahované už aj mesto. Neviem si predstaviť ako je možné, že 8 je podaná veľmi 
komplikovaná žiadosť, ktorú treba preštudovať a 9 už je v materiáli na schválenie a na MR sa 
to ani nedostalo a už vôbec nie ľudia, ktorí by sa k tomu transparentne mali vyjadriť. Ak sa 
zmenia doplnky č. 7, tak ľudia majú právo dať všetky svoje požiadavky, transparentne o tom 
vedieť. Samozrejme, ak mesto je toho názoru, že to musí zmeniť, tak tam strategický park 
musí dať a v tom prípade je to možné len celý územný plán a povinné posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie. Žiadam, aby takýto materiál nebol schválený, lebo je to plytvanie 
verejnými financiami a samozrejme budem sa brániť. Pretože sa to týka aj mojich osobných 
vecí, kedy sa zasahuje do môjho majetku, čo ústavne nie je beztrestné a bez primeranej 
náhrady možné.       
 
p. primátor – v územnom pláne máme, že tam ten štvorpruh môže byť. MH Invest myslím, že 
má dve štúdie o tom, že tam ten štvorpruh môže byť.  
 
p. Ligačová – s touto žiadosťou predložili aj kapacitné posúdenie, kde posudzovali viaceré 
varianty, ako aj  okružné križovatky a turbo okružnú križovatku. Odporučenie môžem 
prečítať. ,,Na základe vykonaného dopravného modelovania posúdenia križovatiek možno 
z hľadiska stratégie pripravenej investície konštatovať: turbo VOK Šindolka päť ramien 
a turbo VOK Šindolka štyri ramenná nevyhovuje a treba uvažovať s návrhom mimoúrovňovej 
križovatky. V križovatke ešte nie je započítaný nový vstup zo strany zázemia priemyselného 
parku. Bude určite kumulovať vysoké vstupné intenzity dopravy na tomto ramene. Na základe 
týchto skutočností, odporúčame križovatku Šindolka navrhovať ako mimoúrovňovú 
križovatku.“ To je záver toho dopravného kapacitného posúdenia, ktoré vykonávala 
spoločnosť Dotis Consult, s. r. o. Bratislava.          
 
p. Cerulík – p. primátor hovorí informácie, ktoré má. Ale, aby sme sa vrátili k zmene a 
doplnku č. 6. Ja som dal požiadavku 87, ktorá bola plnohodnotne prijatá s týmto MZ, ktorá 
znela, že v žiadnom prípade nemeniť územný plán mojich pozemkov na Zobore. Pokiaľ OÚ 
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odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií tlačený MH Investom po lehote dal 
požiadavku zapracovať na štvorprúdovú cestu, tak sa to tam mohlo dostať len nelegitímne, 
pretože by nesedelo už jedno s druhým. Zastupiteľstvom bola schválená moja požiadavka 87 -  
nedotýkať sa, tak  do smernej časti už to sa dostalo nedopatrením, aj do smernej časti a nie 
záväznej časti. Takže je v tom guláš, lebo platí 87 – nedotýkať sa. NSK to nemá ako verejne 
prospešnú stavbu v kategórii verejnoprospešných stavieb, tak keby sa to tam malo dostať, tak 
prvý je NSK, ktorý by musel reagovať na vzniknutú situáciu, upraviť si zmeny a doplnky č. 2 
na to, aby sa to potom vyjasnilo. Pretože NSK ani nevie, či sa to tejto cesty dotýka.    
 
p. primátor – to je vaša interpretácia. Ja mám z OÚ a ďalších dotknutých osôb úplne inú 
interpretáciu. Takže v tom je rozdiel, kto si to ako interpretuje.   
 
p. Štefek – pri mnohých debatách sme sa bavili, že už žiadne doplnky. Ideme robiť nový 
územný plán. Tak čo nás núti tak expresne vybaviť túto požiadavku? V ÚHA už sa zbierajú 
mnoho iných požiadaviek, ktoré tu tiež mohli byť.   
 
p. primátor – je to dokončenie strategického parku a tých komunikácií. Vyšla tam štúdia a oni 
išli podľa nej a zrazu došlo k tomu, že tam je teraz problém a to je nesúlad územného plánu, 
pretože my tu máme iba nezáväzné časti.  
 
p. Štefek – poznám to rozšírenie, ktoré malo byť to rozšírenie cesty a vtedy sme ešte 
o strategickom parku nechyrovali. Mne sa nepáčia ani to, ako boli rozšírene doplnky č. 6, že 
tam prišli ešte ďalšie dve požiadavky, keď sa už všetko riešilo na dotknutých orgánoch. Sám 
som inicioval zmenu jedného z tých doplňujúcich a doplatil som na to. Keď to je nevyhnutneé 
a vyžaduje to vyšší záujem, tak je to na zváženie. Ďakujem za tú informáciu, aký je tu záujem 
zo strany štátu dokončiť tú investíciu.  
 
p. Dovičovič – vrátim sa do roku v roku 2015. Celý strategicky park je ukážka zle zapnutého 
gombíka. Mesto Nitra bolo vylúčené z celého tohto procesu. Mesto Nitra a pracovníci MsÚ tu 
slúžili len ako servis pre 650 mil. investíciu SR do strategického parku. Mesto Nitra má teraz 
jeden vážny legislatívny problém, na ktorý nevieme v tomto momente odpovedať. MH Invest 
zastupuje štát a zmluva, ktorá bola o strategickom parku podpísaná, tak ju podpísala za SR 
ministerstvo hospodárstva jeho organizácia MH Invest, tak je podpísaná v decembri 2015. 
Našou chybou ako poslancov MZ bolo, že sme sa uspokojili, že všetko je tajné a treba dať 
primátorovi bianko na to, aby to podpísal. My sa budeme roky vypriadavať s dôsledkami 
toho, čo tu máme a štát to nezaujíma. A čo všetko treba spraviť, aby sa dalo dostať na štátnu 
cestu 1/64 zo strategického parku? Viceprimátor Balko spomenul, aké dopady z rozhodnutí 
štátu tu máme, že toto zabezpečíte, peniaze zožeňte, kde viete a takto to funguje. Mesto Nitra 
podpísalo v tej zmluve o spolupráci pri realizácii strategického parku, že vynaloží maximálne 
úsilie, aby zvýšil výstavbu obytných budov v okolí strategického parku. Mesto Nitra sa 
primátorom zaviazalo, že tam zabezpečí podľa pracovných zmien dopravu, posilní hliadky 
MsP a to sú všetko finančné náklady, o ktorých MZ nikdy nevedelo. Dokonca sa mesto Nitra 
zaviazalo, že vybuduje heliport. Je to arogancia štátnej moci voči tomuto mestu.  
 
p. Varga – môj pohľad na to by som si dovoliť. Berieme to ako objektívnu nutnosť. Je mi ľúto 
p. Cerulíka a poznáme všetky procesy, ale tiež si myslím, že pokiaľ toto nevybudujeme 
a neschválime to teraz, tak ďalších 15 rokov budeme v takom stave ako sme teraz. Je tu 
zástupca MH Investu, ktorý by povedal, že ja od vás žiadam a my vám ponúkame za to? Oni 
si nepovažujú za povinnosť prísť sem vysvetliť.    
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p. Dovičovič – formálne by som chcel predložiť návrh na zmenu predloženého uznesenia 
v ukladacej časti v bode a) ukladá odboru ekonomiky a rozpočtu pripraviť návrh na 
rozpočtové opatrenie na financovanie obstarania zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu 
mesta Nitry 
 
Hlasovanie č. 44 o pozmeň. návrh p. Dovičoviča – v ukladacej časti v bode a) ukladá odboru 
ekonomiky a rozpočtu pripraviť návrh na rozpočtové opatrenie na financovanie obstarania 
zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitry 
 
prezentácia – 23 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 2 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 45 o návrhu na uznesenie ako celku- Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Správu o žiadosti MH Invest, s. r. o.  na obstaranie  zmien a doplnkov č. 7 
Územného plánu mesta Nitra  
 
s c h v a ľ u j e  
obstaranie zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra v rozsahu požiadaviek 
spoločnosti MH Invest, s. r. o.  
 
podľa predloženého materiálu 
 
u k l a d á  
 
a) odboru ekonomiky a rozpočtu  
pripraviť návrh na rozpočtové opatrenie na financovanie obstarania zmien a doplnkov č. 7 
Územného plánu mesta Nitra 
  
b) útvaru hlavného architekta  
zabezpečiť proces obstarania zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra 
 
U z n e s e n i e    číslo 126/2019-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 16 
proti – 2 
zdržal sa – 4 
Návrh bol schválený. 
 
 
21. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 

o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 

              mat. č. 114/2019 
 
Materiál uviedol Ing. Pavol Jakubčin, vedúci odboru komunálnych činností a životného 
prostredia.  
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Spravodajca: p. Ján Greššo  
 
Hlasovanie č. 46 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 o podnikateľskej 
činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5  
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 
Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 o podnikateľskej 
činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5  
 
U z n e s e n i e    číslo 127/2019-MZ 
 
u k l a d á  
vedúcemu odboru komunálnych činností a životného prostredia 
zabezpečiť:  
- prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb vyvesenie vydaného znenia Dodatku 

č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 na úradnej tabuli mesta 
Nitry 

      T: do 10 dní 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného znenia Dodatku 

č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 na úradnej tabuli mesta 
Nitry 

            T: do 30 dní 
            K: ref. organ. 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných hrách 
             mat. č. 127/2019 
 
Materiál uviedol Mgr. Vladimír Petrík, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu. 
 
Spravodajca: p. Ján Greššo  
 
p. Šmehilová –  na MR bola diskusia k tomuto materiálu a musím povedať, že som veľmi 
rada, že mesto Nitra takto promtne reflektuje zmenovou a účinnosťou zákona od 1.3.2019 
a využíva možnosti obmedzenia, ktoré sú zákonom stanovené. Za čo chcem veľmi pekne 
poďakovať. Bola diskusia, že ktorá alternatíva, či 1 alebo 2 vzhľadom na ľudí, ktorí sú závislí 
na automatoch či hazardných hrách, by bola najvhodnejšia. Aj napriek tomu, že MR prijala 
uznesenie, som avizovala, že túto problematiku na komisii otvorím a budem ju komunikovať 
s odborníkmi. A v rámci tejto diskusie vznikali názory, ktoré sa prikláňali k alternatíve č. 1. 
To znamená obmedzenie ďalších kalendárnych dní v roku počas sviatkov. Argumenty boli, že 
nepretržite 12 dní je veľmi dlhý čas, že osoby budú vyhľadávať iné alternatívy. A sú ohrození 
aj zamestnanci, ktorí v tom čase budú bez nároku na mzdu. A hlavne sa poukazovalo aj na to, 
že obdobie prerušenia prevádzky len počas sviatkov môže mať motivačný a podporný 
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charakter, že sa predpokladá prítomnosť všetkých členov domácnosti. To znamená, že práve 
tá rodina môže vytvoriť motivačné a pozitívne prostredie na to, že ho nejakým spôsobom 
zamestná a je jednoduchšie abstinovať. Ako komisia sme si vyžiadali aj odborné písomné 
stanovisko z organizácie Storm. A toto stanovisko podporilo alternatívu č. 1. A preto by som 
chcela dať procedurálny návrh, aby sme hlasovali o alternatíve č.1.  
 
p. primátor – stotožňujem sa s týmto názorom. 
 
p. Štefek – kolegyňa ma prebdela, som za ten istý návrh a ďakujem, že si ho dala. Ja som aj 
za, aby sme hazard úplne z Nitry vytesnili. Zaujala ma tu jedna vec a to je v článku I. bod 1 b) 
zákaz umiestnenia herne vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od školy to neplatí, ak ide o 
odborný výcvik, to kde sme prišli na takúto poznámku?  
 
p. Petrík – je to citácia zo zákona a my musíme prebrať tú citáciu zo zákona.   
 
p. Dovičovič – som zvedavý, kedy sa tu objaví protest prokuratúra, ktorý VZN napadol preto, 
že sme tam mali citácie zo zákona.   
 
p. Petrík – keby sme tam nedali tú citáciu zo zákona, tak od čoho by bolo tých 200 metrov? 
Na čo nás splnomocňuje zákon, tak na to máme možnosť. Nemôžem dať do VZN niečo nad 
rámec zákona, na čo nás zákon nesplnomocňuje, ale v tomto prípade je to úplne v poriadku. 
 
p. Šmehilová – je to možnosť, ktorá dáva legislatíva, dať si toto obmedzenie. A my ju 
využívame a dávame ju taxatívne do znenia VZN.   
 
p. Hollý – 200 metrov od školy sa myslí vzdušnou čiarou alebo krokovo?  
 
p. Petrík – je to v zákone vysvetlené a ja som to aj uviedol v dôvodovej správe, že je to 
pochôdzková vzdialenosť meraná kalibrovaným meradlom. Otázne je, ako budeme merať 
vzdialenosť po eskalátoroch z herní, ktorá je v Mlynoch, po ubytovacie zariadenia vysokej 
školy alebo CVČ.  
 
p. Hollý – jedná sa o vstup budovy po budovu.   
 
p. Petrík – predpokladám, že je to prvý vstup.  
 
Hlasovanie č. 47 o procedurálnom návrhu p. Šmehilovej – alternatíva č. 1  
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 48 o návrhu na uznesenie ako celku - Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných 
hrách 
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných hrách v zmysle 
alternatívy č. 1 
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U z n e s e n i e    číslo 128/2019-MZ 
 
u k l a d á 
zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť:  
- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných hrách na úradnej tabuli 
                                                                                                              T: do 10 dní 
 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných hrách na webovom sídle mesta 
Nitry 

      T: do 30 dní 
      K: referát organizačný 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2019 o určení názvu ulice 

v časti mesta Párovské Háje      mat. č. 40/2019 
 
Materiál uviedla JUDr. Ivana Buranská, vedúca odboru a zástupca prednostu MsÚ.  
 
Spravodajca: p. Daniel Balko 
 
 
Hlasovanie č. 49 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2019 o určení názvu ulice v časti mesta 
Párovské Háje 
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í  
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2019 o určení názvu ulice v časti mesta 
Párovské Háje („Turzova ulica“) 
 
U z n e s e n i e    číslo 129/2019-MZ 
 
u k l a d á 
zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre  
zabezpečiť: 
- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného VZN Mesta Nitry                             

č. 6/2019  o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje na úradnej tabuli mesta Nitry                                                            
                                                                                                                        T: do 10 dní 
 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného VZN Mesta 

Nitry č. 6/2019 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje na webovom sídle mesta 
Nitry                                         

 T: do 30 dní                                                                                                                                               
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       K: referát organizačný 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
24. Návrh na darovanie projektových dokumentácií spoločnosti Nitrianska investičná,       

s. r. o. (modernizácia futbalových štadiónov – FC Nitra a ČFK Nitra) 
          mat. č. 100/2019 
 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Balko 
 
Hlasovanie č. 50 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na darovanie projektových dokumentácií spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. 
(modernizácia futbalových štadiónov – FC Nitra a ČFK Nitra) 
s c h v a ľ u j e 
darovanie projektových dokumentácií v zmysle zák. č. 138//1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. (modernizácia futbalových 
štadiónov FC Nitra a ČFK Nitra) 
 

- PD modernizácia futbalového štadióna FC Nitra v obstarávacej hodnote 76.894,-€ 
- PD slaboprúdová infraštruktúra FC Nitra v obstarávacej hodnote 7.752,-€ 
- PD revitalizácia futbalového ihriska ČFK Nitra v obstarávacej hodnote 2.800,-€    

 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie darovacej zmluvy na odovzdanie projektových dokumentácií                                 
do majetku spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. (modernizácia futbalových štadiónov FC 
Nitra a ČFK Nitra) podľa schvaľovacej časti uznesenia 
          T: 30.06.2019 
                                                                                      K: MR  
 
U z n e s e n i e    číslo 130/2019-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
25. Informatívna správa o krematóriu na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej 

ceste v Nitre        mat. č. 94/2019 
 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
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Spravodajca: p. Ján Greššo 
p. primátor – do diskusie sa nám prihlásil z rádu občanov p. Vladimír Rossa a p. Radoslav 
Brštiak 
 
Hlasovanie č. 51 o zaradení diskusného príspevku p. Vladimíra Rossu v rozsahu 5 minút 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 52 o zaradení diskusného príspevku p. Radoslava Brštiaka v rozsahu 5 minút 
 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
p. Rossa – chcem zdôrazniť, že nie sme firma, ktorá by drancovala mestský rozpočet a ani 
našu prevádzku nesprevádzali sťažnosti, ani nespokojnosť, práve naopak, peniaze do 
mestského rozpočtu prinášame. A to aj v čase právneho provizória, keď dodržiavame 
podpísanú zmluvu z roku 2018 z novembra. Boli sme v uzneseniach MZ definovaný ako 
seriózna a spoľahlivá firma, ktorá si riadne plní svoje záväzky. Ocitli sme sa v špirále 
udalostí, ktoré determinovali náš vzťah. Všetko sa začalo po spustení prevádzky, keď naše 
príjmy nedokázali pokryť náklady a v splatení nájmu sme boli v sklze. Napriek tomu, že som 
s p. Jančekom urobil dohodu, ktorú som dodržiaval, zaplatil som v priebehu niekoľkých 
týždňov 900 tisíc slovenských korún. V roku 2009 nám bola zaslaná výpoveď z nájmu a o pár 
mesiacov bola uzatvorená nájomná zmluva s firmou Funeko – Enviro. Potom výpoveď bola 
stiahnutá a nájomná zmluva s firmou Funeko – Enviro mestským zastupiteľstvom bola 
vyhlásená za neplatnú. Aj zrušenia sa mesto dovolávalo na súde. Dramatické to bolo v roku 
2012, keď sa Levická firma vlámala do našej prevádzky, so skupinou ozbrojených 
bodygardov nás vyhodili a dovnútra nepustili nikoho vrátane vedenia mesta, štátnej 
a mestskej polície. Priestory uvoľnili až pod podmienkou úplného zastavenia prevádzky, čím 
dosiahli svoj skutočný zámer. Medzitým nám mesto dalo opätovnú výpoveď odvolávajúc sa 
na dokument z roku 2008 a v máji v roku 2012 uzavrelo s nami dodatky a dohody 
o vyrovnaní, veľmi tvrdé a nevyvážené, kedy nám takmer o 1 300 zdvihli nájom a zaviazali 
nás predať pec za 1 korunu. Nedokázali sme plniť svoje záväzky voči partnerom, investorom, 
zamestnancom a ani voči mestu. Podpísali sme kapitulačný dokument, ktorý hovoril o tom, že 
v roku 2008 prejde vlastníctvo pece na Mesto Nitra. Považujem zmluvu za neplatnú a dali 
sme si urobiť právnu analýzu, ktorú robila právna kancelária p. Cimráka. Zhrniem dôvody, 
ktoré on označil a ktoré vedú k neplatnosti zmluvy. K uzatvoreniu zmluvy došlo v rozpore so 
zásadami nakladania s majetkom Mesta Nitra, prekročeným limitu hodnoty nadobúdaného 
majetku. Primátorova kompetencia nadobúda majetok bez predchádzajúceho súhlasu MZ bola 
16 600 eur, pričom hodnota majetku bola 200 tisíc. Zmluva je v rozpore s poctivým 
obchodným stykom a javí znaky šikanózneho nátlaku a vynútenia nevyváženej dohody 
s cieľom poškodiť krematórium Nitra, s. r. o. na úkor Mesta Nitra. Nevyváženosť podmienok 
je nápadne kontrastná aj so štandardnou zmluvou, ktorú podpísalo aj s firmou Funeko – 
Enviro na rovnaký účel v rovnakých priestoroch. K prevodu vlastníctva nie je možné pristúpiť 
z dôvodu existencie záložného práva v prospech p. Ľubomíra Matejčeka. Dnes sme už v úplne 
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inej situácii, podarilo sa nám zastabilizovať ekonomiku, dokážeme plniť svoje prevádzkové 
náklady a vieme aj mimo iného ponúknuť mestu zaujímavý prenájom. A vieme pomôcť pri 
riešení obradného miesta v dome smútku. Vieme zabezpečiť plnohodnotnú kontinuálnu 
prevádzku, ktorá je deklarovanou prioritou mesta. Vieme poskytovať súvisiace činnosti, 
dodatočnú distribúciu urien, vystavovať rôzne potvrdenia a kamerové záznamy partnerom, 
obstarávateľom pohrebu, alebo aj orgánom činným v trestnom konaní. Všetky pozície stráca 
nová prevádzka. Pripravovaný zámer mesta o vlastnú prevádzku má trhliny. Organizácia nie 
je pripravená na spustenie takejto prevádzky. Nemá technológiu, technické vybavenie, 
skúsenosti, personál a ani zmluvné vzťahy. Môžem deklarovať, že nás podporujú pohrebné 
služby. Sú tu podpísané a vyjadrujú nesúhlas s tým, že by malo prísť k zmene. Nie je to 
nátlak, je to realita, sú s nami spokojní a nedôverujú inej organizácii, ktorá by mala po nás 
pokračovať. Nepochybujem, že vám je cudzí prístup k nehospodárnemu nakladaniu s 
majetkom mesta s odôvodnením, že mesto nemusí vykazovať zisk a zmarená investícia 
a strata bude vydotovaná z iných aktivít. Prijmite, prosím, našu partnerskú ruku, vstúpme do 
rokovania a uzatvorme racionálnu a dlhodobú nájomnú zmluvu. Ďakujem za pozornosť. 
 
p. Brštiak – ja som tu za občanov mesta Nitry a za efektívne nakladanie s majetkom mesta 
Nitry, kde sa podala petícia. Občania petície požadujú, aby mesto Nitra upustilo od 
pripravovaného zámeru prevádzkovať krematórium vo vlastnej réžii. Súčasný prevádzkovateľ 
vybudoval prevádzku na vlastné náklady, má potrebné povolenia, technologické vybavenie, 
skúsený a odborne spôsobilý personál, odberateľské zmluvy a samo mesto ho považuje za 
dlhodobého seriózneho a spoľahlivého. Predstavitelia mesta sa púšťajú do nehospodárneho 
hazardu bez potrebných, odborných skúseností, potrebných povolených, zmluvných vzťahov, 
technického zázemia a cez dlhotrvajúce finančne náročné súdne spory. Žiadame, aby mesto 
neodkladne prijalo opatrenie s cieľom vyhnúť sa zbytočným neefektívnym výdavkom, stratám 
príjmu do rozpočtu a dlhotrvajúcemu alebo trvalému výpadku kremačných služieb. Ďakujem 
za pozornosť.   
 
p. primátor – ja som sa s pánmi stretol, ten príbeh je tu veľmi smutný. Prečítal som si tie 
zmluvy a tie zmluvy sú tak postavené, že nám nič iné nezostáva, iba konať vo verejnom 
záujme a tú službu prebrať. Tie zmluvy sú nastavené tak, že tá pec nám patrí za 1 korunu. 
Keby sme tak nekonali, tak by nás mohli obviniť, že nekonáme vo verejnom záujme. Pokiaľ 
sú neplatné, tak nech o zmluvách rozhodne súd.  
 
p. Némová – na p. Rossu, ako povedal, že museli podpísať kúpnopredajnú zmluvu v roku 
2012 na kremačnú pec. Chcela by som upozorniť, že v nájomnej zmluve z roku 2003, kedy p. 
Rossa podpisoval s MsS, tak v bode 5, 4 bolo riešené, že po ukončení nájmu tá pec prejde za 
1 korunu do vlastníctva mesta. Keď pospisoval nájomnú zmluvu p. Rossa 2003, tak vedel, že 
ju podpisuje na dobu určitú 15 rokov do 31.10.2018. V súčasnosti je stav taký, že p. Rossa 
bez právneho nároku je naďalej v priestoroch mesta Nitry, platí nájomné a mesto to berie                 
ako bezdôvodné obohatenie z toho dôvodu, že je daný súdny príkaz na vypratanie týchto 
priestorov, voči ktorým sa p. Rossa odvolal. Opakovane sme poslali spoločnosti Krematórium 
list a výzvu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. A čo sa týka toho nátlaku z roku 2012 myslím,               
že mesto disponuje mailovou komunikáciou medzi bývalým vedením mesta a p. Rossom, 
z ktorej nevyplýva, že by bol p. Rossa tlačený do týchto rozhodnutí a skôr by som povedala, 
že to sám navrhol, aby mu vlastne mesto pomohlo so spoločnosťou Funeko.   
 
p. Muzika – mesto Nitra má už vyškoleného pracovníka s odbornou spôsobilosťou. Čo sa týka 
právnych veci, už sme požiadali o rozšírenie živnosti a to máme už vydané. Taktiež                       
nám ukladá vypracovať prevádzkový poriadok krematória, ktorý musíme doložiť so 
živnostenským listom na schválenie. Ja ako zástupca strediska MsS som komunikoval už aj 
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s českou firmou, ktorá dodávala pec. A ak to prevezmeme, musíme kúpiť dve autá na prevoz 
tiel, ktoré máme v rozpočte kryté a taktiež máme kryté aj zamestnancov na výplaty a odvody. 
Komunikovali sme aj s pohrebnými službami v Nitre a v Nitrianskom okrese na prevoz tiel               
do krematória.   
 
p. Greššo – p. Brštiak, ste síce za občanov, ale ste súčasne zamestnancom p. Rossu. Na konci 
každej zmluvy je napísané alebo obsahuje posledné ustanovenie v záverečných 
ustanoveniach, že zmluva je podpísaná slobodne, vážne, bez výhrad a osobne, a tak ďalej.               
Čo znamená, že ju podpisujem bez nátlaku a myslím to vážne, a to, čo podpisujem, to aj 
dodržím. Za tých 8 rokov ste nenapadli to, že by táto zmluva nebola podpísaná slobodne, 
vážne, bez akýchkoľvek výhrad. Považujem to za tendenčné a účelové z vašej strany sa 
domáhať ujmy na slobodnom rozhodnutí. Čo sa týka tej hodnoty pece, tak určite v čase 
podpísania zmluvy mala vyššiu hodnotu ako dnes. Ešte sa opýtam, dnes ste už na tom tak 
dobre, že môžete bez problémov platiť nájomne, aké si povieme, že kde nastali takéto zásadne 
zlepšenia situácie? Nepozdáva sa mi to, a prečo ste to nezačali riešiť skôr? 
 
p. Štefek – sedíme tu asi dvaja poslanci ešte z obdobia 2003, ja a Dovičovič, keď prišla 
ponuka firmy a bola schválená MZ zmluva medzi MsS a tou firmou s tým záväzkom, že                
po 15 rokoch nám tá pec za 1 korunu pripadne do vlastníctva. Pani vedúca OM Némová úplne 
verne a dôveryhodne popísala všetky tie skutočnosti, ktoré nastali. Dokonca ja som bol                 
pri tom, keď sme donútili firmu Funeko otvoriť tú miestnosť, kde sa kremačná pec 
nachádzala. Dnes máme pripraveného vyškoleného pracovníka, máme peniaze v rozpočte, 
treba obstarať vozidlá. Ale čo je najvážnejšie - nemáme pec. Chcem sa opýtať, v materiáli 
máme, že MR v decembri 2018 prijala uznesenie, kde ukladá prednostovi spracovať 
a predložiť návrh na zriadenie strediska správy cintorínov so samotným vedúcim strediska, 
zabezpečiť modernizáciu. Mne sa nepáčilo, že kremačné služby v našom meste mal 
zabezpečovať referát MsÚ. Vytvorme na to nejakú organizáciu. Dnes s týmto materiálom nič 
zásadne neriešime, iba berieme na vedomie. Mali by sme s týmto materiálom alebo 
s uznesením naložiť inak a povedať si, ako ideme, pretože najbližšie MZ je 30. mája. A tá pec 
bude dovtedy naša? Nie je nám lepšie do rozpočtu 20 tisíc ročne, ako teraz vydávať nejaké 
prostriedky na zamestnancov, na kúpu, a tak ďalej. My ideme s neistotou do podnikateľského 
zámeru, či nám vyjde. Sú tieto dve uznesenia zo 17.12. 2018 splnené?    
 
p. Némová – touto informatívnou správou sme chceli uviesť všetky informácie o tom, aké 
uznesenie bolo prijaté ešte za bývalého MZ, čiže toho 18.10., čiže to rozhodlo, že od 1.5. sa 
bude zabezpečovať kremácia prostredníctvom strediskom MsS. Táto informatívna správa bola 
prerokovaná na komisii majetku, ktorá sa stotožnila s týmto uznesením, čiže súhlasila s tým, 
že to preberie mesto Nitra a taktiež aj MR ju zobrala na vedomie a neboli žiadne námietky. 
Ďalšie uznesenie z MR 17.12.2018 č. 806/2018 je síce v tom materiáli spomenuté, ale 
vyplynulo z kontrolnej správy o cintorínoch a bolo to aj na podnet hlavnej kontrolórky. 
Plnenie bolo predložené na predchádzajúcej MR p. prednostom.      
 
p. Šmehilová – v rámci toho plnenia z MR zo 17.12.2018 som ten návrh dávala ja. Sme sa 
ešte dožadovali ďalších informácií, ktoré nám majú byť predložené. Myslím si, že je potrebné 
riešiť správu a prevádzku pohrebísk a cintorínov samostatným strediskom. Nemyslím si, že je 
to úplne najšťastnejšie dávať ako referát, mal by to byť samostatný inštitút. Ale ako 
informoval aj p. prednosta, že sa to bude do budúcna pripravovať nejaká zmena, ktorá bude 
komplexného charakteru. Poukázala som na bod z MR b) zabezpečiť modernizáciu 
a debarierizáciu priestorov určených na kontakt s verejnosťou na Cintorínskej ulici. Myslím 
si, že je to potrebné riešiť. Viem, že táto správa sa týka hlavne krematória a nerada by som 
odbočovala, len som mala potrebu to zdôrazniť.  
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Hlasovanie č. 53 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o krematóriu na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informatívnu správu o krematóriu na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre 
 
U z n e s e n i e    číslo 131/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
26. Návrh na riešenie využitia plôch letných terás na Pešej zóne v Nitre  

mat. č. 131/2019 
 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Ján Greššo 
 
p. Balko – iniciovali sme stretnutie s majiteľmi prevádzok, vyše polovica týchto prevádzok 
prijalo toto pozvanie. Pýtali sme sa, ako hodnotia doterajší model, ktorý bol už minulý rok. 
Z ich strany to bolo vnímané pozitívne a chceli by v tom pokračovať. Podnet, ktorý nám dali 
a ktorý tento materiál už aj akceptuje, je sa trošku prispôsobiť klimatickým zmenám, preto 
sme prijali toto uznesenie. Toto uznesenie koncipujeme nielen na jeden rok, ale bude sa 
využívať na dlhšie obdobia, čiže prichádzame s predlžením doby využívania letného sedenia 
od 1. apríla až dokonca novembra. Vzhľadom k tomu, že rozširujem to obdobie, počas 
ktorého by mohli byť letné sedenia využívané, tak sme prišli s povinnosťou uskutočniť dve 
kultúrne podujatia, ktoré budú musieť realizovať. Sprísnili sme aj prehľad o tom, čo sa na tej 
pešej zóne deje. Každá prevádzka, ktorá do projektu vstúpi, bude musieť s predstihom 
informovať odbor kultúry o tom, kedy a čo chystá. Je to z toho dôvodu, aby sme mali prehľad, 
a aby sme mohli s nimi konzultovať. Budeme prihliadať aj na to, koľko metrov obsahuje 
terasa a prípadný zisk mesta za platby je vyšší u niekoho, kto má iba pár metrov štvorcových 
letnej terasy. Takže naozaj budeme prihliadať, aby to plnenie zodpovedalo predpokladanému 
príjmu, ktoré by mesto malo. Všetko sa pripravuje do tej zmluvy. Taktiež sa tam hovorí, že 
umiestnenie mu musí schváliť ÚHA. A na komisii sme si dali takú úlohu, že v októbri to 
chceme vyhodnotiť. Očakávame od toho, že aj prevádzky viac zapojíme do mestských aktivít 
a mohli by sa pridať k nám ako mestu a obsahovo zladiť s podujatím, čo bude mesto robiť. 
Takže ideme robiť taký modelový vzor, akým spôsobom viac zapojiť prevádzky do života 
mesta a ako nastaviť komunikáciu mesta smerom k nim tak, aby prichádzalo ku koordinácii 
toho, čo sa bude na tej pešej zóny diať. Máme ambíciu, že by sme boli radi, keby sa nám                 
do toho podarilo zapojiť 20 prevádzok, čiže by prišlo ku 40 podujatiam a rozširujeme to aj                   
na priľahlé ulice, dvory. Takže je to jedna cesta, ako oživiť pešiu zónu, kde by mesto získalo 
finančné prostriedky. Tak mesto vlastne tieto prostriedky nedostane vo finančnom plnení, 
ale vo vecnom plnení v podobe kultúrneho podujatia, ktoré zorganizuje daný prevádzkovateľ. 
Myslíme na to, aby to nebolo také jednoduché, že by mal niekto potenciálne zaplatiť mestu 
napr. 600 euro a urobí podujatie za 40 euro. Naozaj budeme seriózne na to prihliadať, aby to 
bolo adekvátne. Navyše nie je to povinnosť. Prevádzkovateľ, ktorý sa rozhodne, a chce ísť     
na letnú terasu štandardným spôsobom, tak môže zaplatiť celú úhradu za celé obdobie.   
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p. Mezei – existuje na ÚHA dokument s názvom Zásady pre umiestňovanie letných teraz 
z roku 2012, podľa ktorých sa letné terasy posudzujú a obsahuje 24 bodov. Takže, aby aj 
prevádzkari vedeli, že takýto dokument existuje.     
 
p. Hatala – máme tu vyčíslenie dane 15 až 19 tisíc. Koľko je to na m2 prenajatej plochy? Či sa 
budú ľudia hrnúť do tejto našej ponuky. Myslím si, že nápad to nie je zlý. Koľko bude vlastne 
platiť ten nájom za rok a či pomer cena, výkon voči tomu kultúrnemu programu bude mať kto 
zorganizovať, bude až taký eminentný záujem?    
 
p. Dovičovič – v návrhu na uznesenie sa schvaľuje obdobie do 30.11.2019 a v ďalších rokoch 
sa od 1.4. do 30.11. Predposledná odrážka hovorí, že každá prevádzka usporiada minimálne 
dve kultúrne podujatia za celý čas výpožičky a malo by tam byť napísané v jednom roku. 
 
p. Petrík – sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pod terasami sa odvíja od toho, či 
je to spojené s predajom alkoholických nápojov a ak áno, tak je sadzba 0,26 eur/m2/deň a ak 
je to občerstvenie bez alkoholu, tak je to len 0,13 eur/m2/deň.  
 
p. Balko – výpočet sa ráta na základe tých terás, ktoré išli do tohto projektu aj minulý rok. 
Enormne sa zvýšil počet sedení na pešej zóne a to práve z toho dôvodu, ak si môže vybrať, či 
odovzdá mestu 400 euro, alebo urobí koncert, ktorý mu prinesie ľudí na tú terasu, tak potom 
tá voľba je jednoduchá. Treba si uvedomiť, že hovoríme o letnom období, kedy do večerných 
hodín je veľmi ťažké udržať tých ľudí na tej pešej zóne, pretože je tam neuveriteľné teplo. 
Mať letnú terasu to nie je žiadne terno, ale skôr strata. My sledujeme taký krok, ktorý má síce 
ekonomické jadro, ale chceme urobiť ústretový krok, aby tí podnikatelia radšej umožnili tie 
letné sedenia a radšej ich dotlačíme k tomu, aby urobili podujatie, ktoré im prinesie ľudí na to 
sedenie a aby tá pešia zóna žila.   
 
p. Dovičovič – či sa v tomto modeli uvažuje s niečím takým, že by sa niekoľko prevádzok 
spojilo a financovalo by nejaké väčšie podujatie? 
 
p. Štefek – aby sme si nemysleli, že týmto návrhom tu objavujeme Ameriku, pretože aj 
v minulosti sme terasárom v ústrety vychádzali rôznymi úľavami a rovnako už v minulosti 
sme dávali tú podmienku, že úľava nech sa páči, ale musia urobiť jedno podujatie do roka. 
Určite oživeniu pešej zóny pomôže aj dostavaný a obývaný Tabaň, Orbis a dostavanie 
Svätoplukového námestia.  
 
p. Balko – na p. Dovičoviča, samozrejme počítame aj s takouto možnosťou, a preto chceme 
dopredu s tými prevádzkovateľmi koordinovať tú možnosť. Týka sa to najmä malých 
prevádzok, ktoré by naozaj s tým svojím podielom nevedeli urobiť niečo serióznejšie. Takže 
rátame aj s touto možnosťou. A vychádzame zo skúseností, ktoré sú aj v iných mestách 
a akurát možno viac do toho vstupujeme, aby sme to koordinovali.    
 
p. primátor – čo sa týka, že každá prevádzka usporiada minimálne dve kultúrne podujatia za 
celý čas výpožičky, tak je to myslené, že každý rok sa budú robiť nové. Máme tu formálnu 
chybu, ktorú poprosím opraviť v dokumente a to na ,,od 01.04. do 30.11.“  
 
p. Štefek – osvojujem si pozmeňujúci návrh. 
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Hlasovanie č. 54 o návrhu na uznesenie 
 
prezentácia – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Zmätočné hlasovanie.  
 
Hlasovanie č. 55 o osvojenom pozmeň. návrh p. Štefeka – od 01.04. do 30.11. 
 
prezentácia – 17 
za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 56 o návrhu na uznesenie ako celku  - Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh na riešenie využitia plôch letných terás na Pešej zóne v Nitre 
s c h v a ľ u j e 
postup Mesta Nitry pri užívaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta pre účely zriadenia letných 
terás na Pešej zóne a priľahlých ulíc v Nitre, formou zmlúv o výpožičke počnúc účinnosťou 
tohto uznesenia pre rok 2019 do 30.11.2019 a v ďalších rokoch od 01.04. do 30.11., výlučne 
ale za nasledovných podmienok: 

- konštrukčné a vizuálne prevedenie letnej terasy bude vopred odsúhlasené Útvarom 
hlavného architekta mesta; 

- plocha letnej terasy bude najviac do výmery podlahovej plochy prevádzky užívanej         
na úrovni komunikácie (pešej zóny); 

- prevádzkovateľ letnej terasy bude zmluvne zaviazaný (s dojednaním sankcie                                 
za nesplnenie povinnosti) zorganizovať kultúrnu akciu po dohode s odborom kultúry 
MsÚ v dobe od 1.4. do 30.11.; 

- každá prevádzka usporiada minimálne 2 kultúrne podujatia za celý čas výpožičky; 
- každá prevádzka vopred ohlási kultúrne podujatie podľa Zmluvy o výpožičke; 

každá prevádzka po podujatí zdokladuje konanie podujatia (plagát, leták, aspoň jedna 
fotografia), a tieto materiály pošlú mailom na odbor majetku a na odbor kultúry v lehote                        
do 14 dní odo dňa podujatia 
 
o d p o r ú č a 
primátorovi mesta 
pri žiadostiach prevádzkovateľov letných terás na Pešej zóne v Nitre postupovať v zmysle 
tohto uznesenia 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť proces uzatvorenia zmlúv o výpožičke s prevádzkovateľmi letných terás v zmysle 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra 
               T: 30.07.2019 
                K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 132/2019-MZ 
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prezentácia – 16 
za – 16 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený.  
 
 
27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra 

(ZsDis, a. s., zriadenie vecného bremena pre stavbu „NA Nitra, Párovská garáže 
NNK“)          mat. č. 130/2019 

 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Peter Mezei  
 
Hlasovanie č. 57 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh  na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (ZsDis,                       
a. s. zriadenie vecného bremena pre stavbu „NA Nitra, Párovská garáže NNK“)                                   
s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena in personam na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Nitra, a to: 
 
Parcelné 
číslo 

Register 
KN 

LV č. Výmera    
v m2 

Druh 
pozemku 

Obec Okres 

858/1  C 3681 27 617 ostatná 
plocha 

Nitra Nitra 

 
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 ako oprávneného z vecného 
bremena a povinnosti Mesta Nitra, ako povinného z vecného bremena, strpieť: 
 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a zariadení distribučnej sústavy, vrátane                                                                                                                                      
rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich 
prevádzku (ďalej len „elektroenergetické stavby“), v rámci stavby „NA Nitra, Párovská 
garáže NNK (Káblová NN prípojka)“ vybudovanej na vyššie uvedenom pozemku, 
b) výkon vlastníckeho práva spojeného s elektroenergetickými stavbami, t. j. užívanie,     
prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 
úpravy predmetnej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi            
a mechanizmami oprávneného, 
d) nútené obmedzenie užívania zaťažených nehnuteľností v ochrannom pásme 
elektroenergetických stavieb v zmysle zákona č. 251/2012 Z.Z. o energetike a o zmene                              
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so STN. 
Oprávnený z vecného bremena je povinný na vlastné náklady odstrániť elektroenergetické 
stavby bez zbytočného odkladu po tom, čo ich prestane využívať na účel, na ktorý boli 
určené. Počas výstavby bude uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v rozsahu podľa geometrického plánu č.5/2018 zo dňa14.05.2018  vyhotoveného podľa PD                    
k predmetnej stavbe. 
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená za uvedených podmienok po kolaudácii 
elektroenergetických stavieb najneskôr však do 6 mesiacov po dni nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Rozsah vecného bremena určí geometrický plán 
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vypracovaný po zrealizovaní elektroenergetických stavieb zohľadňujúci všetky vecné 
bremená zriaďované na základe tohto uznesenia. 
Vecné bremená budú zriadené na dobu určitú počas existencie elektroenergetických                       
stavieb za jednorazovú odplatu stanovenú uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre                                  
č. 74/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 vo výške 15,-€/m2 + DPH 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti 
uznesenia 
    T: 31.10.2019 
    K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 133/2019-MZ 
 
prezentácia – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území 

Nitra (zriadenie vecného bremena k stavbe: „Bytový dom 39 bytov NOEMIS Nitra,     
Rázusova ul.“ – ZSD a. s. (TOPNR s. r. o.))    mat. č. 117/2019 

 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
 
Spravodajca: p. Filip Barbarič 
 
Hlasovanie č. 58 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh    
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra (zriadenie 
vecného bremena k stavbe: „Bytový dom 39 bytov NOEMIS Nitra, Rázusova ul.“ – ZSD a. s. 
(TOPNR s. r. o.)) 
s c h v a ľ u j e  
zriadenie vecného bremena in personam na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území 
Nitra, na parcely registra C KN č. 4115 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 161 m2,                      
č. 4103/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2652m2, č. 4110/1 – záhrada o výmere        
250 m2, evidovaných LV č. 3681, v rozsahu podľa GP č. 38/2019 zo dňa 07.02.2019                     
(čo predstavuje záber spolu o výmere 148 m2), 
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 ako oprávneného z vecného 
bremena a povinnosti Mesta Nitra ako povinného z vecného bremena strpieť:  
a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a zariadení distribučnej sústavy, vrátane 

rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich 
prevádzku (ďalej len „elektroenergetické stavby“), v zmysle stavebných objektov „SO 
06b.2 – NN rozvody, SO 04b.3 – Transformačná stanica“ vybudovaných na vyššie 
uvedených pozemkoch v rámci stavby „Bytový dom 39 bytov NOEMIS Nitra, Rázusova 
ul.“,  
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b) výkon vlastníckeho práva spojeného s elektroenergetickými stavbami, t. j. užívanie, 
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy predmetnej stavby a jej odstránenie,  

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami oprávneného, za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v písm. a) a b) 

d) nútené obmedzenie užívania zaťažených nehnuteľností v ochrannom pásme 
elektroenergetických stavieb v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so STN.  

 
Oprávnený z vecného bremena je povinný na vlastné náklady odstrániť elektroenergetické 
stavby bez zbytočného odkladu po tom, čo ich prestane využívať na účel, na ktorý boli 
určené.  
Vecné bremená budú zriadené na dobu určitú počas existencie elektroenergetických stavieb 
za jednorazovú odplatu vo výške 15,-€/m2 + DPH, pričom jednorazová odplata bude uhradená 
zo strany TOPNR s. r. o., IČO: 48 220 884, so sídlom Mikovíniho 10, 917 01 Trnava 
(platiteľ). 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti 
uznesenia 
              T: 30.06.2019 
   K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 134/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území 

Nitra (zriadenie vecného bremena k stavbe: „Polyfunkčný objekt“ – Mostná ul., 
Nitra“             – ZSD a. s. (MC-Real 2 s. r. o.))   mat. č. 116/2019 

 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
 
Spravodajca: p. Ján Greššo 
 
Hlasovanie č. 59 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh     
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra (zriadenie 
vecného bremena k stavbe: „Polyfunkčný objekt“ – Mostná ul., Nitra“ – ZSD a. s. (MC-Real 
2 s. r. o.)) 
s c h v a ľ u j e  
zriadenie vecného bremena in personam na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území 
Nitra, na parcelu registra C KN č. 187/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 643 m2 
evidovanú LV č. 3681, v rozsahu podľa GP č. 249/2018 zo dňa 17.10.2018, (čo predstavuje 
záber spolu o výmere 192m2) 
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pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 ako oprávneného z vecného 
bremena a povinnosti Mesta Nitra ako povinného z vecného bremena strpieť:  
a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a zariadení distribučnej sústavy, vrátane 

rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich 
prevádzku (ďalej len „elektroenergetické stavby“), v zmysle stavebných objektov SO 104 
– rozšírenie 22 kV distribučného rozvodu vybudovaného na vyššie uvedenom pozemku 
v rámci stavby „Polyfunkčný objekt“ – Mostná ul., Nitra“,  

b) výkon vlastníckeho práva spojeného s elektroenergetickými stavbami, t. j. užívanie, 
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy predmetnej stavby a jej odstránenie,  

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami oprávneného, za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v písm. a) a b) 

d) nútené obmedzenie užívania zaťažených nehnuteľností v ochrannom pásme 
elektroenergetických stavieb v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so STN.  

 
Oprávnený z vecného bremena je povinný na vlastné náklady odstrániť elektroenergetické 
stavby bez zbytočného odkladu po tom, čo ich prestane využívať na účel, na ktorý boli 
určené.  
Vecné bremená budú zriadené na dobu určitú počas existencie elektroenergetických stavieb 
za jednorazovú odplatu vo výške 15,-€/m2 + DPH, pričom jednorazová odplata bude uhradená 
zo strany MC-Real 2, s. r. o., IČO: 47 527 695, so sídlom  Kupecká 9, 949 01 Nitra (platiteľ). 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti 
uznesenia 
              T: 30.06.2019 
    K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 135/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 

pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre – LOKATRADE s. r. o. mat. č. 113/2019 
 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
 
Spravodajca: p. Šmehilová 
 
p. Košťál – stanovisko VMČ je kladné, keďže tu nie je napísané?   
 
p. Ajdariová – nemám tu vedomosť, že by to bolo na VMČ.  
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p. Némová – tržnica v zmysle schválených zásad hospodárenia je vyňatá z prerokovania 
VMČ. A tu nejde o umiestnenie nového stánku, ale len o zmenu nájomcu žiadne iné zmeny sa 
tu nedejú.  
 
p. Obertáš – hovoril som s p. Némovou a aj som poprosil, aby do budúcna VMČ č. 4 
v prípade tejto tržnice a prenájmu existujúcich stánkov dostávalo nejakú správu, materiály. 
Predaj periodickej a neperiodickej tlače. Bývalý majiteľ to zrušil aj kvôli tomu, že vedľa 
v potravinách predávajú komplet tlač. Pán Volek má pohostinstvo, terasu, ktoré môže aj 
rozšíriť. A aký bude jeho postup, keď si jeho stánok demontuje, rozšíri terasu, tak aký bude 
ďalší postup v prípade porušenia tejto zmluvy.    
 
p. primátor – nájomná zmluva je uzatvorená s 3 mesačnú výpovednou lehotou.   
 
p. Némová – tu sa mení len nájomca a sortiment predaja zostáva ten istí. A to znamená, že to 
bude jedna z podmienok okamžitého ukončenia nájmu. Čiže on nedostane žiadne povolenie, 
keby to chcel meniť na niečo iné.    
 
p. Obertáš – o zrušení tej zmluvy bude rozhodovať komisia majetku?  
 
p. Nemová – podstate to môže ísť aj na podnet VMČ ak by ste mali takú informáciu, ale 
správcovia tržnice chodia každý deň na Jurkovičovú. Takže majú prehľad, či sa dodržiavajú 
podmienky jednotlivých zmlúv.  
 
 
Hlasovanie č. 60 o návrhu na uznesenie  
 
prezentácia – 17 
za – 17 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Zmätočné hlasovanie. 
 
Hlasovanie č. 61 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh      
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku                            
na Jurkovičovej ul. v Nitre – LOKATRADE s. r. o.   
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc. č. 7572/7 – 
ostatné plochy o výmere 3 9632 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 3681 na Jurkovičovej ul. v Nitre 
 
miesto číslo rozloha [m2] za cenu €/m2/rok nájomca 

Pozemok na Jurkovičovej ul. v Nitre 
 
716  
 

6,00  84,28 €/m2/rok LOKATRADE s. r. o. 

 
z dôvodu, že LOKATRADE s. r. o., odkúpila predajný stánok na mieste č. 716 na tržnici                        
na Jurkovičovej ul. od nájomcu Stanislav Motúz RANGO - POPINJAY, ktorému bol  
ukončený nájom k 28.02.2019.  
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Nájomná zmluva bude uzatvorená s 3 mesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 
84,28 €/m2/rok, s podmienkou uhradenia bezdôvodného obohatenia od 01.03.2019                                 
do uzatvorenia nájomnej zmluvy. 
  
u k l a d á  
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
               T: 31.08.2019 
               K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 136/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 

Mlynárce (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „VVN TR PP Nitra Sever, zaústenie 
vedenia V8820“, Rastislavova ul.)     mat. č. 119/2019 

 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
 
Spravodajca: p. Daniel Balko 
  
Hlasovanie č. 62 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce     
(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „VVN TR PP Nitra sever, zaústenie vedenia V8820“, 
Rastislavova ul.) 
s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena „in personam“ na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. 
území Mlynárce, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 403/2018 zo dňa 12.12.2018 
(záber  o výmere 115 m2), a to: 
 

 
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, ako oprávneného z vecného 
bremena a povinnosti Mesta Nitra, ako povinného z vecného bremena, strpieť:  
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení distribučnej sústavy (ďalej 

len „elektroenergetické zariadenia“), vybudovaných v rámci stavby „VVN TR PP Nitra 
sever, zaústenie vedenia V8820“ na vyššie uvedenom pozemku, 

Parcelné 
číslo 

Register 
KN 

LV č. 
Výmera 
v m2 

Druh pozemku 
Katastrálne 
územie 

Obec Okres 

1077/2 C 7194 5 291 
Zast. pl. a 
nádvoria 

Mlynárce Nitra Nitra 
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b) výkon vlastníckeho práva spojeného s elektroenergetickými zariadeniami, t. j. užívanie, 
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy predmetných elektroenergetických zariadení a ich odstránenie,  

c) vstup, prechod a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami oprávneného, 

d) nútené obmedzenie užívania zaťažených nehnuteľností v ochrannom pásme 
elektroenergetických zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so STN.  

Oprávnený z vecného bremena je povinný na vlastné náklady odstrániť elektroenergetické 
zariadenia bez zbytočného odkladu po tom, čo ich prestane využívať na účel, na ktorý boli 
určené. 

Vecné bremená budú zriadené na dobu určitú počas existencie elektroenergetických zariadení 
za jednorazovú odplatu vo výške 8,-€/m2 + DPH. 
u k l a d á  
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti 
uznesenia 
             T: 31.10.2019 
             K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 137/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti 

pozemku v kat. území Nitra – Ing. Milan Andrášik)   mat. č. 134/2019 
   
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
       
Spravodajca: p. Ján Greššo  
 
Hlasovanie č. 63 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh       
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku v kat. 
území Nitra – Ing. Milan Andrášik) 
s c h v a ľ u j e  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom 
mesta Nitra, 
recipročný prenájom pozemku v kat. území Nitra, časť z parcely C KN č. 187/12 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere cca 42 m2, zapísaný v LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra                   

na dobu určitú a to 10 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy pre Ing. Milana Andrášika, 

Slávičie chodníky 21, 949 01 Nitra s povolením dať predmetnú parcelu do podnájmu výlučne 

za účelom zriadenia a užívania letnej terasy,  
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a prenájom parcely registra E KN č. 3517 – orná pôda o výmere cca 383,50 m2 (nevyhnutnú 
výmeru na uloženie kanalizácie) nachádzajúcu sa v kat. území Nitra, zapísanú v LV č. 7057                   
vo vlastníctve Ing. Milana Andrášika (v podiele ½) pre Mesto Nitra za účelom realizácie 
stavby „Kanalizácia Kynek II. etapa (VNG) – pokračovanie“. 
 
Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je realizácia stavby: 
„Kanalizácia Kynek II. etapa (VNG) – pokračovanie“, ktorá prechádza vlastníctvom 
súkromných osôb. 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
         T: 30.07.2019 
          K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 138/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
33. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 208/2018-MZ zo dňa 

21.06.2018 (k. ú. Nitra, prenájom parcely ,,C“ KN č. 4908/1 pre vlastníkov bytov 
v bytovom dome Tehelná 86)      mat. č. 56/2019-1 

 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
 
Spravodajca: p. Filip Barbarič      
 
p. Rathouský – chcem len doplniť údaje, ktoré boli už povedané. Vzhľadom k tomu, že táto 
žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí VMČ 16. mája 2018, ale vyjadrenie sa týka len 
prenájmu pozemkov, tak opätovne sme žiadosť prerokovali 10. apríla 2019 a naše 
stanovisko dopĺňame tak, že VMČ súhlasí s prenájmom pre obyvateľov v bytovom dome                 
na Tehelnej 86 a stotožňuje sa s vyjadrením Komisie MZ pre financovanie správa majetku 
a podnikateľskú činnosť a uznesením MR.     
 
p. Dovičovič – koľko štvorcových metrov má každý z nich, pretože keby mal rovno 100 m2, 
tak je to 42 euro za rok, čiže 3,20 za mesiac.  
 
p. Némová – ide o šesť bytov a je to rozparcelované tak, že je to okolo 100. Celková výmera 
je 763 m2, podľa VZN je výmera do 400 m2 za cenu 0,21/m2/rok a nad 400 m2 je za cenu 
0,42/m2/rok. Oni vlastne požiadali o to zníženie hlavne z toho dôvodu, že to užívajú dlhodobo 
a sú bývalí pracovníci mesta a ide väčšinou o dôchodcov.      
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Hlasovanie č. 64 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh              
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 208/2018-MZ zo dňa 21.06.2018                   
(k. ú. Nitra, prenájom parcely „C“ KN č. 4908/1 pre vlastníkov bytov v bytovom dome 
Tehelná 86) 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 208/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 
nasledovne: 

- v schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodné znenie: 
 
„nájomné vo výške 0,42 €/m2/rok“ 
nahrádza znením: 
„nájomné vo výške 0,21 €/m2/rok“ 
a zároveň sa v schvaľovacej časti vypúšťa znenie: 
 
„pričom sú povinní uhradiť bezdôvodné obohatenie zodpovedajúce výške nájomného za 2 
roky spätne od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy“ 
 
-  v ukladacej časti vypustiť znenie: 
              „ T: 31.12.2018“ 
 -  a nahradiť ho znením: 
              „ T: 31.05. 2019“ 
 
U z n e s e n i e    číslo 139/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 17 
proti – 2 
zdržal sa – 2 
Návrh bol schválený. 
 
 
34. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 259/2014-MZ                    

zo dňa 04.09.2014 a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2014-
MZ zo dňa 13.02.2014 (odpredaj a prenájom pozemkov bývalej MŠ Javorová,                      
k. ú. Chrenová – Orpheus Production s. r. o., Zbehy 824, IČO: 46738657) 
           mat. č. 132/2019 

 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
 
Spravodajca: p. Daniel Balko 
 
p. Hatala – prenajaté pozemky za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 119/2011. Nebolo by 
za hodno tam dať spracovať aktuálny znalecký posudok?  
 
p. Némová – v materiáli sú uvedené, že sú uzatvorené zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, 
kde už sú presne stanovené ceny a vždy vychádzame z týchto cien. Čiže už je to pod 
budúcimi zmluvami zazmluvnené.  
 
p. Obertáš – vychádzame z cien z roku 2014? 
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p. Némová – schvaľovalo sa to v roku 2014 a akceptoval sa znalecký posudok z roku 2011, 
lebo túto bývalú MŠ Javorovú získalo mesto od VÚC na základe tohto znaleckého a aj tak                  
to aj potom predávalo.  
 
p. Obertáš – čiže tá zmluva je tak situovaná, že nevieme s tým nič robiť a predáme to za tie 
ceny pokiaľ to schválime? 
 
p. Némová – je to už na základe budúcich kúpnych zmlúv.  
 
 
Hlasovanie č. 65 o návrhu na uznesenie  
 
prezentácia – 20 
za – 14 
proti – 3 
zdržal sa – 3 
Návrh nebol schválený. 
 
p. primátor – poprosím dohodovaciu komisiu.  
 
p. Greššo – dohodovacia komisia sa dohodla na zmene znenia ukladacej časti vypustiť znenie 
31.5.2014 a nahradiť ho znením 31.10.2019   
 
Hlasovanie č. 66 o návrhu na uznesenie dohodovacej komisie – znenia ukladacej časti 
vypustiť znenie 31.5.2014 a nahradiť ho znením 31.10.2019   
 
prezentácia – 19 
za – 15 
proti – 1 
zdržal sa – 2 
Návrh nebol schválený.  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre neprijalo uznesenie k danému bodu rokovania. 
 
 
35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 283/2013-MZ zo dňa 

12.9.2013 a zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 194/2014-MZ           
zo dňa 26.6.2014 (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení RELCO 
SLOVAKIA – vecné bremeno)       mat. č. 118/2019 

 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
 
Spravodajca: p. Daniel Balko 
 
Hlasovanie č. 67 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 283/2013-MZ zo dňa 12.9.2013 
a zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 194/2014-MZ zo dňa 26.6.2014 
(Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení RELCO SLOVAKIA – vecné bremeno) 
1. z r u š u j e 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 194/2014-MZ zo dňa 26.6.2014 
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2. s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 283/2013-MZ zo dňa 12.9.2013 
nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza ho znením: 
„zriadenie vecného bremena „in personam“ na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Mlynárce, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 2/2019 zo dňa 15.2.2019 (záber 
o výmere 85 m2), a to: 
 

Parceln
é číslo 

Registe
r KN 

LV 
č. 

Výmera 
v m2 

Druh pozemku 
Katastrálne 

územie 
Obec Okres 

322/5 C 7194 4 137 
Zastavané plochy       

a nádvoria  
Mlynárce Nitra Nitra 

 
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, ako oprávneného z vecného 
bremena a povinnosti Mesta Nitra, ako povinného z vecného bremena, strpieť:  
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení distribučnej sústavy (ďalej 

len „elektroenergetické zariadenia“), vybudované v rámci stavby “Kábelový nn rozvod“               
na vyššie uvedenom pozemku, 

b) výkon vlastníckeho práva spojeného s elektroenergetickými zariadeniami, t. j. užívanie, 
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy predmetných elektroenergetických zariadení a ich odstránenie,  

c) vstup, prechod a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami oprávneného, 

d) nútené obmedzenie užívania zaťažených nehnuteľností v ochrannom pásme 
elektroenergetických zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so STN.  

 
Oprávnený z vecného bremena je povinný na vlastné náklady odstrániť elektroenergetické 
zariadenia bez zbytočného odkladu po tom, čo ich prestane využívať na účel, na ktorý boli 
určené. 
 
Vecné bremená budú zriadené na dobu určitú počas existencie elektroenergetických zariadení 
za jednorazovú odplatu vo výške 8,-€/m2 + DPH, pričom jednorazová odplata bude uhradená 
zo strany: RELCO SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Chotárna ul. 15, Nitra IČO: 44748221 – 
platiteľ.“ 
 
- v ukladacej časti uznesenia vypúšťa znenie „T: 31.01.2014“ a nahrádza ho znením                              

„T: 30.11.2019“ 
 
U z n e s e n i e    číslo /2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                            
(k. ú. Nitra, Martinák, s. r. o. – zámena pozemkov pod bytovým domom  
           mat. č. 29/2019 

 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
 
p. Mezei – dovolím si dať návrh na zmenu uznesenia s tým, že v schvaľovacej časti uznesenia 
vypustiť znenie bez finančnej náhrady rozdielu o výmere pozemkov a nahradiť ho znením                  
za podmienky, že spol. Martinák, s. r. o. doplatí na účet Mesta Nitra sumu vo výške 5 200,-€, 
ktorú Mesto Nitra preinvestuje v danej lokalite. 
     
 
Hlasovanie č. 68 o pozmeň. návrhu p. Mezeia – vypustiť znenie bez finančnej náhrady 
rozdielu o výmere pozemkov a nahradiť ho znením za podmienky, že spol. Martinák, s. r. o. 
doplatí na účet Mesta Nitra sumu vo výške 5 200,-€, ktorú Mesto Nitra preinvestuje v danej 
lokalite 
 
prezentácia – 20 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 69 o návrhu na uznesenie ako celku - Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  (k. ú. 
Nitra, Martinák, s. r. o. - zámena pozemkov pod bytovým domom „E“) 
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
zámer zámeny častí pozemkov v kat. území Nitra odčlenených geom. plánom č. 196/2018                      
zo dňa 4.10.2018, a to: 
časti pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra spolu o výmere 26 m2                                                                                                          

z „C“KN parc. č. 6312/1 – zastav. pl. o výmere 4 2002 m2, LV č. 3681, a to: 
novovytvorená parc. č. 6312/250 – zastav. pl. o výmere 8 m2 
    parc. č. 6312/251 – zastav. pl. o výmere 10 m2 
    parc. č. 6312/252 – zastav. pl. o výmere 8 m2 
za časti pozemku vo vlastníctve spol. MARTINÁK s.r.o. spolu o výmere 34 m2                                                            

z „C“KN parc. č. 6312/118 - zastav. plocha o výmere 507 m2, LV č. 4808, a to: 
novovytvorená parc. č. 6312/253 – zastav. pl. o výmere 2 m2 
   parc. č. 6312/254 – zastav. pl. o výmere 23 m2 
   parc. č. 6312/255 – zastav. pl. o výmere 9 m2 

 
za podmienky, že spol. Martinák, s. r. o. doplatí na účet Mesta Nitra sumu vo výške 5 200,-€, 
ktorú Mesto Nitra preinvestuje v danej lokalite. 
 
Dôvodom zámeny predmetných pozemkov spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je 
skutočnosť, že na novovytvorených pozemkoch „C“KN parc. č. 6312/250, 6312/251 
a 6312/252 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra vybudovala spol. Martinák, s. r. o. časť 
stavby „SO32 Obytný blok E“ v rámci stavby „Obytná skupina – Nitra Čermáň“, pričom 
ponúkla Mestu Nitra do vlastníctva svoje novovytvorené pozemky „C“KN parc. č. 6312/253, 
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6312/254 a 6312/255 nezastavané touto stavbou bez nároku finančného vyrovnania rozdielu 
vo výmere pozemkov. 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
   T: 30.06.2019 
   K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 141/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
 
37. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok 

,,C“ KN par. č. 678/2 v k. ú. Mlynárce)    mat. č. 138/2019 
 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
p. Balko – spoločný návrh všetkých komisií a VMČ, kde som členom, kde odporúčame I. 
alternatívu neschváliť.  
 
Hlasovanie č. 70 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 
678/2 v k. ú. Mlynárce)  
n e s c h v a ľ u j e  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
zámer odpredať pozemok „C“ KN parc. č. 678/2 – zast. plocha a nádvorie o výmere 362 m2      

v k. ú. Mlynárce, zapísaný na LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitry, pre spoločnosť 
Železiarstvo Mikulášik, s. r. o., so sídlom Bolečkova 1, 949 01 Nitra, IČO: 47982811 
 
U z n e s e n i e    číslo 142/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
38. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 

(odpredaj parcely C KN č. 5594, č. 5585/8 v kat. území Nitra – Ing. František 
Ščerba)         mat. č. 139/2019 

 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
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p. Balko – tak ako ÚHA aj VMČ odporúčajú nesúhlasiť.  
 
Hlasovanie č. 71 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely C KN      
č. 5594, č. 5585/8 v kat. území Nitra – Ing. František Ščerba) 
n e s c h v a ľ u j e  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
 
zámer odpredať pozemok vo vlastníctve Mesta Nitra, v kat. území Nitra, zapísaný v LV č. 
3681 ako parcela registra C KN č. 5594 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 372 m2                                         
a parcely C KN č. 5585/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2 pre Ing. Františka 
Ščerbu, Martinská Dolina č. 70, 949 01 Nitra 
 
U z n e s e n i e    číslo 143/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 

(odpredaj časť z parcely C KN č. 299/55 v kat. území Dražovce – Peter Benc 
a manž.)         mat. č. 140/2019 

 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
 
p. Varga – navrhujem, aby sme hlasovali o I. alternatíve schvaľuje.  
 
p. Hatala – cena je zodpovedajúca lokalite a možno, že aj vyššia ako tá lokalita predstavuje.   
 
Hlasovanie č. 72 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj časť                                     
z parcely C KN č. 299/55 v kat. území Dražovce – Peter Benc s manž.) 
s c h v a ľ u j e  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
 
zámer odpredať časť pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra, v kat. území Dražovce, z parcely 
registra C KN č. 299/55 – zastavané plochy a nádvorie o výmere cca 120 m2 evidovanej v LV 
č. 1699 vo vlastníctve Mesta Nitra pre Petra Bencu a Niny Bencovej rod. Dovičovičovej, 
bytom Jána Zelenáka 43, 949 01 Nitra – Dražovce, 
kde dôvodom predaja pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa je, že parcela je 
v oplotení žiadateľa.  
Žiadateľ má zámer využiť uvedenú nehnuteľnosť ako záhradu k rodinnému domu, čím sa 
zamedzí tvorbe čiernych skládok a usporiada svoje vlastníctvo.  
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
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zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
              T: 30.06.2019 
   K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 144/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 

pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Ružová)    mat. č. 141/2019 
 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
 
p. Hatala – VMČ č. 6 sa k tomuto materiálu stotožnil s ÚHA, pretože ten navrhovaný 
pozemok, ktorý nám dotyčná ponúka za výmenu je v inom areáli a pre mesto nepoužiteľný, 
tak preto sme prijali stanovisko, aby si to dotyčná osoba odkúpila. 
 
Hlasovanie č. 73 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. 
úz. Zobor, ul. Ružová) 
1. s c h v a ľ u j e 
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
 
zámer odpredaja pozemku parc. C KN č. 1320 o výmere 18 m2 zapísaného v LV č. 1 kat. úz. 
Zobor vo vlastníctve Mesta Nitra v podiele 1/1 pre žiadateľku Teréziu Mravíkovú, 
Faldruszova 15, Bratislava. 
Pozemok sa nachádza pod garážou súp. č. 1446, ktorá je zapísaná v LV č. 3019 kat. úz. Zobor 
vo výlučnom vlastníctve žiadateľky. Dôvodom odpredaja je vysporiadanie pozemku                             
pod stavbou v jej vlastníctve. 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
                                T: 31.08.2019 
                                K: MR      
a  
 
2. n e s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.                            
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer zámeny pozemku parc. C KN č. 1320 o výmere 18 m2 zapísaného v LV č. 1 kat. úz. 
Zobor vo vlastníctve Mesta Nitra v podiele 1/1 za pozemok parc. E KN č. 447/5 o výmere    
18 m2 zapísaný v LV č. 6893 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Terézie Mravíkovej, Faldruszova 
15, Bratislava, v podiele 1/1 
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U z n e s e n i e    číslo 145/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
41. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 

pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa)    mat. č. 142/2019 
 
Materiál uviedla Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
 
Hlasovanie č. 74 o návrhu na uznesenie alt. č. 1- Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku                      
v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa) 
s c h v a ľ u j e 
a) podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 
 
     zámer odpredaja pozemku parc. E KN č. 3338/1 – vodná plocha o výmere 912 m2    
zapísanej v LV č. 6879 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra, pre žiadateľa Jána Šaligu,  
Janka Kráľa 110, Nitra, v podiele 1/1, ktorý je vlastníkom stavby rodinného domu súp. č. 
1066   na tomto pozemku 
 
b) spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.         

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
zámer odpredaja pozemku parc. E KN č. 3300/1 – záhrada o výmere 241 m2 zapísanej                      
v LV č. 6879 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra, pre žiadateľa Jána Šaligu, Janka Kráľa 
110, Nitra, v podiele 1/1. 
Dôvodom odpredaja je vysporiadanie mestského pozemku pod stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa a usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v trvalom užívaní žiadateľa.  
Žiadateľ uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností. 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
                                 T: 31.08.2019 
                                 K: MR      
 
U z n e s e n i e    číslo 146/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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42. Interpelácie 
 
Neboli vznesené žiadne interpelácie.  
 
43. Diskusia 
 
p. Rathouský – p. náčelníka MsP sa chcem opýtať ohľadne devastácie obrubníka a následne aj 
trávnika na kruhovej križovatke pri Matice Slovenskej, kde dochádza k dlhodobejšiemu 
poškodzovaniu prechodom automobilov, ktoré sa pohybujú  v smere z Dolnočermánskej ulice 
a zabočujú výjazdom na Golianovú v smere k železničnej stanici. Jedná sa o nákladné 
automobily, ktoré chodia na stavbu obytného súboru spoločnosti Martinák. V snahe vyriešiť 
túto situáciu som sa obrátil na p. Martináka. Jeho reakcia bola taká, že firma Martinák nemá 
žiadne nákladné automobily, tak nemá dôvod niečo riešiť. V tom čase som od vás žiadal 
dôkaz, nakoľko uvedené miesto sa nachádza presne pod kamerou MsP. Nepodarilo sa nájsť 
žiadny dôkaz, aké autá devastujú túto časť. Dnes presne o 15,12 hod. mi telefonovali členovia 
nášho VMČ, že tadiaľ prešiel kamión, ktorý zamieril na stavenisko Martinák, prešiel 
devastujúcim spôsobom po tomto území. Odfotili mi to auto a aj ŠPZ-tku, ktoré stálo na 
stavenisku, ale samozrejme nemáme dôkaz, že to auto tadiaľ prešlo. Chcel by som vás 
poprosiť, aby ste sa pozreli nato a uvedený dôkazový materiál zabezpečili, pretože to budeme 
potrebovať ďalšiemu následnému rokovaniu. A prípadne aj vás požiadam, aby ste vyvinuli 
iniciatívu v tomto smere, aby sme túto uvedenú skutočnosť dali do poriadku.  
 
p. Duchoň – skutočnosť je taká, že máme tam síce kameru MsP priamo na stĺpe toho 
inkriminovaného miesta, ale tá kamera je otočná a nenasníma priamo miesto. Kontaktoval 
som p. Muziku, aby to urobili. Pán Muzika mi odpovedal, že už to robili. A ten kruhový 
objazd je celý zle naprojektovaný. Nie sú tam pomery, aby tam to vozidlo prešlo na tú stavbu 
Martinák. Je treba, aby sme tomuto predišli, treba rozšíriť ten kruhový objazd, aby tam tie 
vozidlá mohli vchádzať, alebo potom zakázať vjazd tým nákladným vozidlám. Dnešnú 
situáciu preverím, pozriem to na tom kamerovom zábere. Nechcem povedať, že sú tí vodiči 
v tom nevinne, len je ťažké im niečo vytýkať, keď ten kruhový objazd je zle naprojektovaný 
a jednoducho sa tam to auto nezmestí.   
 
p. Dovičovič – keď si otvorím stránku mesta a pozriem si základné dokumenty, tak 
v kategórie smernice sú tam tri smernice. Jedna je č. 27 z roku 2007, č. 1 z roku 2008 a č. 4 
z roku 2010. Keď si pozriem zmluvy, ktoré uzatvára mesto, tak sú tam aj odvolávky na 
smernice primátora, o ktorých existencii a o obsahu ani nehovorím, máme len temné tušenie. 
Bol by som rád, keby sa dali tie smernice, ktoré existujú zverejniť a niektoré zrušiť.  
 
p. Obertáš – máme za sebou už prvých sto dní a verím, že aj Klokočina a Chrenová by chcela 
vedieť informáciu, ako mieni vedenie mesta riešiť parkovaciu politiku. Lebo cyklotrasy sú tu 
veľmi skloňované. Kedy sa rozhýbeme v rámci riešenia parkovacej politiky?  
 
p. primátor – trocha sa vyhovorím na p. Hefkovú, je to téma viceprimátorky. A ja som tiež 
očakával, že tu budeme mať nejaký koncept a výstup z komisie mobility. Bude sa trocha 
pomalšie v tom pohybovať, ako sme si mysleli. Samotná Bratislava ukazuje, že tie prvé kroky 
urobia v budúci rok. Myslíme na to, len tie procesy nejdú tak rýchlo, ako sme si mysleli.   
 
p. Greššo – bolo úvodné stretnutie, kedy viceprimátorka zvolala stretnutie aj za účasti                        
p. Sitkeya, p. Jančeka, p. Turbu, p. Košťála, asi sedem nás tam bolo. Ja som nevedel, aký bol 
kľúč výberu týchto ľudí. Zadefinovali sme si pojmy, požiadavky, záujmové body. A najlepšie 
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by nám o tom vedela povedať p. viceprimátorka. Nebránim sa tomu, aby ten okruh 
diskutujúcich alebo okruh ľudí, poslancov v pracovnej skupine bol širší.    
 
p. Obertáš – v minulom volebnom období bol schválený materiál, ktorý riešil tento návrh.  
 
p. Greššo – bol vypracovaný, ale nebol schválený.  
 
p. primátor – poviem, že tá kapacita je momentálne na tých cyklotrasách. Úprimne poviem,   
že tak veľa problémov som nezažil ešte na žiadnej stavbe. Je to tým, že minulé volebné 
vedenie sa spoliehalo na to, že pozmenia tie projekty tesne pred tým a nejako to tu 
podolaďujú. A my sme to jednoducho ku koncu nestíhali.    
 
p. Obertáš – rozumiem vášmu vyjadreniu. Mne ide podstate o to, že ak sa prijme nejaké 
opatrenie, nebude najpopulárnejšie. Preto poďme rozmýšľať o tom, že aj nepopulárnejšie 
opatrenia treba prijímať prvé dva roky, aby ľudia pochopili, že keď niečo odsúhlasíme, že to 
má zmyslel. Ľudia majú stále autá a chcú parkovať na sídliskách a treba tam nejaký poriadok 
spraviť.  
 
p. primátor – cyklotrasy to je momentálne ten kostlivec a riešime to. Nečakali sme, že s tým 
bude toľko času. Tiež sme toho názoru, že parkovanie musíme riešiť čím skôr, lebo potom už 
na to nebude politická vôľa.  
 
p. Greššo – súhlasím s tým, že to parkovanie treba riešiť a tá snaha tu bola aj pominulé 
obdobie a v podstate zatiaľ nejaký východiskový materiál, je návrh toho VZN, ktoré bolo 
predložené, ale neschválené MZ. A z neho sa dá vychádzať a môže to byť nejaká základná 
mustra, aby sme sa z toho odrazili a doladili. Osobne by som počkal na p. viceprimátorku, 
ktorá si to zobrala v rámci do svojej pôsobnosti pod svoje krídla. A za Klokočinu sa treba 
ohlásiť jej, že je záujem pracovať v tejto pracovnej skupine. Každý názor tam bude určite 
cenný.  
 
p. Varga – myslím, že sme sa dohodli na tom verejnom zhromaždení v Dražovciach 
a Krškanoch. A chcel by som sa spýtať, čo je s kamerami? Boli dohodnuté v rámci výmeny 
osvetlenia. K jednej sa postavil už aj stožiar a nevieme, čo sa deje. Začína teplo a tí mladí 
ľudia sa budú stretávať aj vonku a budeme mať ďaleko väčšie problémy, ako máme teraz. Už 
viackrát tu odznelo, že máme tu cudzincov, neprihlásených ľudí. A Arriva vozí nielen 
Nitranov, bývajú nám tu takí ľudia. A prečo by každý občan Nitry nemohol mať kartu, kde by 
sme vedeli, koľko Nitranov sa odvezie, koľko Nitranov vošlo na kúpalisko, na športovisko. 
Skúsme nad takýmito vecami porozmýšľať. Keby sme vedeli presne, koľko je tam trvalo 
obývaných obyvateľov, tak by sme sa trochu inak pozreli. Pán Petrík mi vnukol myšlienku 12 
m2 na človeka. Keď sa pozriem do niektorých rómskych domov, tak máme možno 5 m2                   
na obyvateľa. Tak by som chcel, aby sme urobili taký prieskum, kde je presne koľko ľudí. 
Kedykoľvek som ochotný súčinne aj s MsP, s terénnymi pracovníčkami, že by sme sčítali 
koľko máme celkovo obyvateľov, aby sme vedeli pomer.  
 
p. primátor – mali sme teraz jedno rokovanie s firmou, ktorá dodáva softvérové riešenia 
a presne takýmto smerom by sme chceli ísť.   
 
p. prednosta – hľadáme riešenie na komplexné nové informovanie alebo novú komunikáciu 
s občanmi aj s podnikateľmi, s vizitormi mesta a rovnako ako aj so žiakmi, školákmi a ich 
rodičmi. A nejaké smart riešenie, ktoré by bolo napojené presne na to, že by každý obyvateľ 
dostal svoju vlastnú mestskú kartu. Riešení je niekoľko, sme vlastne v komunikácii 
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s viacerými spoločnosťami, ktoré riešenia ponúkajú. V zásade by sme to chceli v nejakom 
horizonte a uvidíme, ako nám peniaze dovolia, ako nám aj MZ dovolí, čo sa týka peňazí 
a rozpočtu, takéto niečo zaviesť. To by riešilo to, čo ste aj vy hovorili.  
 
p. primátor – veľmi radi by sme sem doniesli dodávateľa, ktorý bude mať interface hodný 21. 
storočia, aby ste si všetko našli v telefónne. V Kolíne sme videli aplikáciu, ktorá sa volá 
,,Kolínska kličenka“. Viacerí poslanci to tu hovorili, aby sme mali tú kartu toho občana, aby 
sme vedeli nakoľko tu máme tých ľudí aktívnych, a aby to bolo tak komplexne, že tí ľudia si 
s tou kartou dokážu zaplatiť autobus, v mestskom kúpeli, budú sa môcť prihlásiť do školy. 
Aby to bol systém, ktorý funguje, aby mal minimálne otvorené dáta. Takže týmto smerom 
ideme a možno to aj stihneme tento rok spustiť.      
 
p. Varga – isic karty nemôžeme zaviesť v Dražovciach a v Krškanoch?  
 
p. prednosta – jedno z tých riešení, ktoré tam hovoríme je aj takzvaná karta školáka. Hľadáme 
taký systém, kde by sa už existujúce systémy jednoducho napojili a dá sa to. Veľmi konkrétne 
sme sa bavili s technickými firmami, že by to išlo. Sú rôzne firmy, rôzne prísľuby a ten 
najrýchlejší prísľub, ktorý máme je, že keď budeme mať finančné prostriedky, tak to vedia              
do piatich, šiestich mesiacov celé z implementovať. A dokonca aj tie finančné prostriedky, tak 
tu sa bavíme do 100 tisíc euro.    
 
p. Králová – na našej škole je tiež ten systém zavedený, funguje a ja presne viem, kedy mi 
dieťa prekročí školu, kedy ide, odíde a kedy dostane akú známku. Treba sa inšpirovať tými 
školami a myslím si, že to bolo v réžii tých škôl z nejakých projektov.  
 
p. primátor – hľadáme taký systém, ktorý bude natoľko flexibilný, respektíve tá dodávateľská 
firma, ktorá sa bude dokázať spojiť s tými existujúcimi systémami.   
 
p. Hatala – kedy sa začne rekonštruovať univerzitný most?  
 
p. primátor – vstupuje do toho niekoľko atribútov. Čakáme ešte na dočasné značenie, ktoré 
nie je ešte odsúhlasené KDI, takže tu vidím časovú otázku. Ten plán je taký, že v priebehu 
mája by mali začať navážať kamenivo, aby sa mohli dostať aj z jednej aj z druhej strany                  
pod ten most. A potom v júni by mala byť obmedzená tá doprava. Hovoríme o tomto roku, 
majú vydané právoplatné stavebné povolenie na 18 mesiacov. Rozprávame sa o rôznych 
technických variantoch a iná varianta, ako to začať, teraz neexistuje. Takže buď to urobia 
teraz, alebo im tie peniaze prepadnú. Je to aj o tom, že koryto rieky má najnižšiu vodu 
a vodohospodári im tam ešte privrú tu vodu. Dopravné obmedzenia by mali byť do konca 
roka a potom budú robiť len pod mostom. Ale to je plán, nemáme potvrdené ešte to značenie.      
 
p. Hollý – v mene VMČ, ako podpredseda s Dovičovičom, Bakayom a Obertášom, vás chcem 
pozvať na stavanie mája 30. apríla o 18 hod. v priestoroch Klokočinskeho jarmoku, kde ideme 
stavať máj. Tak, p. prednosta, p. viceprimátor, p. primátor a kolegyne, kolegovia, vás srdečne 
pozývame. Hudba, tanec a klobása zabezpečená, tak nech sa páči príďte sa zabaviť.  
 
44. Návrh na uznesenie 
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45. Záver 
 
p. primátor – ďakujeme veľmi pekne. Nakoľko sme prerokovali posledný bod programu, 
vyzývam predsedu návrhovej komisie p. Bakaya, aby nás informoval, či bolo ku každému 
samostatnému bodu rokovania prijaté uznesenie. 
 
p. Bakay – ako predseda návrhovej komisie konštatujem, že boli prijaté uznesenie ku všetkým 
bodom schváleného programu 5. riadneho zasadnutia MZ v Nitre.  
 
p. primátor – ja vás trocha opravím - k jednému bodu sme nemali uznesenie, ale bolo 
schválené. Vypočuli sme si predsedu návrhovej komisie. Má niekto k jeho vystúpeniu  
pripomienky? Ak nie, ďakujem predsedovi a členom návrhovej komisie za vykonanú prácu. 
Vážené mestské zastupiteľstvo, nakoľko sme program dnešného rokovania vyčerpali, 
vyhlasujem 5. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené. Ďakujem 
poslancom za konštruktívnu diskusiu a prijaté uznesenie, ďakujem všetkým prítomným za ich 
čas, ďakujem MsP.    
 
 
Nitra, 10. 05. 2019 
 
 
 
Zapísala: 
Lucia Vojtechová, v. r.  
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