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Z á p i s n i c a 
z 8. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
Dátum a miesto konania:   27. 06. 2019 Nitra, 
Prítomní:                             podľa prezenčnej listiny  
Ospravedlnení:          p. Král, p. Buršáková, p. Ágh, p. Slíž, p. Hatala 
Neskorší príchod:   
 
 
P R O G R A M:  
 
 
1. Otvorenie 
 
2. Voľba pracovných komisií 
 
3. Nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Nitre, zloženie sľubu 

poslanca MZ 
 
Pracovná časť: 
 
4. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa                            

10.05.2001 v bode d)       mat. č. 1242/2001 
 
Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 55/2018-MZ zo dňa                            
01.03.2018 v bode 1)        mat. č. 1359/2018 
 
Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 308/2018-MZ zo dňa                            
18.10.2018          mat. č. 1601/2018 
 
Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 13/2019-MZ zo dňa                            
31.01.2019 v bode D)       mat. č. 46/2019 
 
Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 14/2019-MZ zo dňa                            
31.01.2019 v bode D)       mat. č. 45/2019 
 
Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 15/2019-MZ zo dňa                            
31.01.2019         mat. č. 44/2019 
 
Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 69/2019-MZ zo dňa                            
14.03. a 21.03.2019        mat. č. 89/2019 
 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 219/2019 
 
6. Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020 

Spravodajca: p. Peter Mezei      mat. č. 209/2019 
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7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry 
Spravodajca: p. Oliver Pravda     mat. č. 201/2019 

 
8. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 23/2008 

o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 202/2019 

 
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry 
a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
Spravodajca: p. Anna Šmehilová     mat. č. 216/2019 

 
10. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku                     

na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno                                 
- vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 
Spravodajca: p. Anna Šmehilová     mat. č. 145/2019 

 
11. Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých 

Spravodajca: p. Anna Šmehilová     mat. č. 203/2019 
 
12. Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre               

na II. polrok 2019 
Spravodajca: p. Anna Šmehilová     mat. č. 198/2019 

 
13. Návrh Memoranda o spolupráci medzi Pamätník obetiam totality a holokaustu 

Nitra, občianske združenie a Mestom Nitra 
Spravodajca: p. Oliver Pravda     mat. č. 188/2019 

 
14. Správa o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra s. r. o. s nebytovými priestormi 

mesta v zmysle Komisionárskej zmluvy č. j. 1490/07/OM za rok 2018 
Spravodajca: p. Oliver Pravda     mat. č. 220/2019 

 
15. Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy 

spoločnosti Službyt  Nitra, s. r. o. Komisionárskou zmluvou č. 1479/07/SM 
Spravodajca: p. Oliver Pravda   mat. č. 221/2019 

 
16. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 

pozemku o výmere 12 m2 z parc. „C“ KN č. 1979, kat. úz. Nitra) 
Spravodajca: p. Peter Mezei      mat. č. 164/2019 

 
17. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie 

vecného bremena k parc. C KN č. 1695/189 a 1695/190 v k. ú. Veľké Janíkovce – 
Západoslovenská distribučná, a. s.) 
Spravodajca: p. Anna Šmehilová     mat. č. 208/2019 
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18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (spoločnosť UNI 
– WERBUNG, spol. s r. o., Bratislava – zmena nájomcu v nájomných zmluvách) 
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 210/2019 

 
19. Návrh na odovzdanie majetku vo vlastníctve mesta Nitry spoločnosti Službyt            

Nitra, s. r. o., (telocvičňa Hlboká ul., Nitra – Čermáň, budova súp. č. 1284 a pozemky 
parc. č. 6906 a 6915/4, kat. územie Nitra) 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 211/2019 

 
20. Návrh na odňatie a odovzdanie majetku vo vlastníctve mesta Nitry spoločnosti 

Službyt Nitra, s. r. o., (Mestská ubytovňa Hlboká 9, budova súp. č. 62, na pozemku 
parc.  č. 4816 a 4817, kat. územie Nitra) 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 212/2019 

 
21. Návrh na zverenie  majetku  vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 

Službyt Nitra, s.r.o. (MŠ Staromlynská, súp. č. 410, parc. č. 31/2,  kat. územie Horné 
Krškany)  
(bez spravodajcu)        mat. č. 218/2019 

 
22. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 167/2017-MZ zo dňa 

18.05.2017 (manž. Gabašovci) 
Spravodajca: p. Oliver Pravda     mat. č. 199/2019 

 
23. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 261/2016-MZ zo dňa 

08.09.2016 (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení spoločnosťou 
STAVOMAL SLOVAKIA s. r. o., Galanta, pozemky v kat. úz. Nitra – vecné 
bremeno) 
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 205/2019 

 
24. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 157/2018-MZ zo dňa 

17.05.2018 (Slovenská energetika, a. s., vecné bremeno k stavbe „Technická 
infraštruktúra Hviezdoslavova, Nitra“) 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 213/2019 

 
25. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 209/2015-MZ zo dňa 

11.06.2015 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA_Nitra, Kamenecká, Poľná-
NNK“) 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 214/2019 

 
26. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 369/2015-MZ zo dňa 

22.10.2015 (zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nitry 
parc. č. 158/1, parc. č. 168/1, k. ú. Nitra v prospech Západoslovenskej distribučnej,           
a. s.) 

  Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 215/2019 
 
27. 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 – OrpheusProductions.r.o., Zbehy 824, IČO: 46738657)                       
Spravodajca: p. Daniel Balko     mat. č. 132/2019-2 
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28. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 224/2016-MZ zo 
dňa 23.06.2016 (odpredaj parciel C KN č. 4064/1, č. 4066/1 v kat. úz. Nitra – Mgr. 
Martina Krištofová) a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 329/2016-MZ zo 
dňa 13.10.2016 (pozemky na Borovej ulici a Súľovskej ulici v Nitre) 
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 206/2019 

 
29. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 

parcely C KN č. 7/11 v kat. území Kynek – Ing. František Ščerba)    
(bez spravodajcu)        mat. č. 217/2019 

 
30. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra 

(Pneuservis GAJDOŠ, s. r. o. – odpredaj pozemku k. ú. Nitra) 
      (bez spravodajcu)        mat. č. 223/2019 
 
31. Interpelácie 
 
32. Diskusia 
 
33. Návrh na uznesenie 
 
34. Záver 
 
 
1. Otvorenie 
 
Vážené mestské zastupiteľstvo! 
 
Otváram rokovanie 8. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, na ktorom                 
vás všetkých srdečne vítam. 
 
Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných 25 poslancov , to znamená,                  
že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

2. Voľba pracovných komisií 
 
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.Turba 

členovia  návrhovej komisie:    p. Bakay  

  p. Rathouský  

   p. Filipová 

 p. Obertáš     
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Hlasovanie č. 1 o návrhu na založenie návrhovej komisie  
 
prezentácia – 24 
za – 23 
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 8. 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. Olivera Pravdu 
 
Hlasovanie č. 2 o návrhu, aby povereným poslancom viesť 8. zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Oliver Pravda  
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ďakujem. Konštatujem, že p. poslanca 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. 
 
Dodatočne ste obdržali: 

- mat. č. 225/2019 ,,Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019“  
 
ktorý navrhujem zaradiť do programu za pôvodný bod 6 (ako nový bod 7) 
 

- mat. č. 226/2019 ,,Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2018-
MZ zo dňa 03.12.2018 v znení uznesenia č. 406/2018-MZ zo dňa 19.12.2018“, 

 
- mat. č. 227/2019 ,, Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 7/2019-

MZ zo dňa 31.01.2019,  
- Návrh na doplnenie člena do: 
- -  Komisie mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie,  
-   Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného  

zdravia a 
-   Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok  

a komunálne činnosti z radov poslancov“, 
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- mat. č. 234/2019 ,,Návrh na voľbu predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre              
pre mestskú mobilitu“, 
 

- mat. č. 231/2019 ,,Informatívna správa o stave mestských športovísk a ich využívaní“, 
 

- mat. č. 232/2019 ,,Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 126/2019-
MZ zo dňa 25.04.2019“, 
 

- mat. č. 235/2019 ,,Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina, adresa 
sídla: Novomeského 65, 949 11 Nitra“ 

 
navrhujem v prečítanom poradí zaradiť za pôvodný bod 12 (ako nové bod 11, 15, 16, 17, 18, 
19) 
 
Upozorňujem, že materiál č. 235/2019 ,,Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru 
Nitra Pribina, adresa sídla: Novomeského 65, 949 11 Nitra“ vám nebol doručený v súlade 
s rokovací poriadkom MZ, napriek tomu si vás dovoľujem požiadať z dôvodu naliehavej 
situácie o jeho zaradenie do programu dnešného rokovania.  
 
p. Psotová – tento materiál bol predložený z dôvodu časovej tiesne, nakoľko Dobrovoľný 
hasičský zbor požiadal o dotáciu a má sľúbené hasičké vozidlo ministerstvom a potrebujú 
predložiť do 30. júna zriaďovaciu listinu, ktorá musí byť schválená MZ, čiže, aby bol najskôr 
uznaný ako obecný hasičský zbor.    
 
Ďalšie materiály, ktoré ste dodatočne obdržali, sú:  
 
- mat. č. 230/2019 ,,Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2018-

MZ zo dňa 18.10.2018 (SPP - Distribúcia, a. s. – vecné bremeno k stavbe „SO 14.1. 
Preložka plynovodu“ Južná ul.)“, 

           
- mat. č. 229/2019 ,,Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 63/2018-

MZ zo dňa 01.03.2018 (SPP - Distribúcia, a. s., Matušincova ul. a ul. Pri Studničke – vecné 
bremeno)“, 

           
- mat. č. 228/2019 ,,Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 62/2018-

MZ zo dňa 01.03.2018 (SPP - Distribúcia, a. s., Na Čerešňovom vrchu – vecné bremeno)“, 
 
ktoré navrhujem v tomto poradí zaradiť za pôvodný bod 26 (teda ako nové body 34, 35, 36). 
 
V prípade zaradenia navrhovaných bodov do programu sa číslovanie ostatných posúva. 
 
Dnes ráno pred zasadnutím mestského zastupiteľstva sa konalo aj mimoriadne zasadnutie MR 
za účelom prerokovania personálnych návrhov, t. j. mat. č.226/2019, 227/2019 a 234/2019.   
 
Upozorňujem, že ostatné vyššie uvedené materiály, ktoré sú navrhnuté na zaradenie                        
do programu dnešného rokovania 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 
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nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov sú materiály uvedené v programe                                             
pod nasledovnými poradovými číslami: 
 
-  pod pôvodným por. č. 21 „Návrh na zverenie  majetku  vo vlastníctve Mesta Nitry                                

na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. (MŠ Staromlynská, súp. č. 410, parc.                    
č. 31/2,  kat. územie Horné Krškany)“, mat. č. 218/2019, 

 
a  
 

zámery pod poradovými číslami 29 - 30:  
 

-  por. č. 29 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(odpredaj parcely C KN č. 7/11 v kat. území Kynek – Ing. František Ščerba)“, mat.                         
č. 217/2019,  
 

-  por. č. 30 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra 
(Pneuservis GAJDOŠ, s. r. o. – odpredaj pozemku k. ú. Nitra)“, mat. č. 233/2019, 

 
 

Vážené poslankyne, vážení poslanci! 
 
Ďalej ste obdržali:  
 
-  Stanoviská VMČ, Komisie MZ pre školstvo, mládež a vzdelávanie a Komisie MZ                        
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť k materiálom: 21/2019, 202/2019  
a  
-   Výpis zo zápisnice zo zasadnutia komisie pre územné plánovanie, architektúru, verejný 
priestor zo zasadnutia konaného dňa 24.06.2019 k mat. č. 232/2019.  
 
Má niekto z poslancov mestského zastupiteľstva k takto predloženému návrhu  pripomienky, 
prípadne iný návrh na zmenu programu?  
 
 
Hlasovanie č. 3 o návrhu zaradiť do programu mat. č. 225/2019 – ,,Návrh na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019“  
           
prezentácia – 24 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 4 o návrhu zaradiť materiály do programu anblock – mat. č. 226/2019                        
- ,,Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2018-MZ zo dňa 
03.12.2018 v znení uznesenia č. 406/2018-MZ zo dňa 19.12.2018 
-  mat. č. 227/2019 - ,,Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 7/2019- 

MZ zo dňa 31.01.2019 
   Návrh na doplnenie člena do: 

-   Komisie mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie,  
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-  Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie  a podporu 
verejného    zdravia a 

-   Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný   poriadok  a 
komunálne činnosti z radov poslancov“ 

-   mat. č. 234/2019 - ,,Návrh na voľbu predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre   
pre mestskú mobilitu“ 

-   mat. č. 231/2019 - ,,Informatívna správa o stave mestských športovísk a ich využívaní“ 
-  mat. č. 232/2019 - ,, Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 

126/2019-MZ zo dňa 25.04.2019“  
-  mat. č. 235/2019 - ,,Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina,  

adresa sídla: Novomeského 65, 949 11 Nitra“      
      

prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 5 o návrhu zaradiť do programu anblock– mat. č. 230/2019 - ,,Návrh                             
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2018-MZ zo dňa 18.10.2018 
(SPP - Distribúcia, a. s. – vecné bremeno k stavbe „SO 14.1. Preložka plynovodu“ Južná ul.)“ 
- mat. č. 229/2019 - ,,Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre                          

č. 63/2018-MZ zo dňa 01.03.2018 (SPP - Distribúcia, a. s., Matušincova ul. a ul.                          
Pri Studničke – vecné bremeno)“ 

- mat. č. 228/2019 - ,,Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre                          
č. 62/2018-MZ zo dňa 01.03.2018 (SPP - Distribúcia, a. s., Na Čerešňovom vrchu – vecné 
bremeno)“ 

          
prezentácia – 22 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 6 o návrhu zaradiť do programu mat. č. 218/2019 - ,,Návrh na zverenie  
majetku  vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. (MŠ 
Staromlynská, súp. č. 410, parc. č. 31/2,  kat. územie Horné Krškany)“  
          
prezentácia – 22 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 7 o návrhu zaradiť materiály do programu anblock – mat. č. 217/2019 - 
,,Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely 
C KN č. 7/11 v kat. území Kynek – Ing. František Ščerba)“, 
-  mat. č. 223/2019 - ,,Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 

Nitra (Pneuservis GAJDOŠ, s. r. o. – odpredaj pozemku k. ú. Nitra) 
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prezentácia – 23 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č.  8 o programe ako celku v rátane schválených zmien 
           
prezentácia – 24 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
 
p. primátor - z dôvodu zániku mandátu poslankyne MZ v Nitre p. Michaely Hefkovej 
a nastúpenie náhradníka p. Miloslava Špotáka na uprázdnený mandát poslanca, ktorý zloží 
sľub v súlade s § 25 zákona o obecnom zriadení na dnešnom zasadnutí navrhujem, aby 
mandátová komisia, ktorá overí, či poslanec: 
 
a/ zložil zákonom podpísaná sľub 
a  
b/ nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca, a to na základe vlastnoručne 
podpísaného čestného prehlásenia k nezlučiteľnosti funkcií,   
 
pracovala v zložení: 
 
predseda komisie:     p. Petra Ajdariová 
 
členovia komisie:   p. Tomáš Jursa 
    p. Adriana Filipová 
    p. Štefan Štefek 
    p. Ján Greššo 
 
 
Hlasovanie č.  9 o návrhu schválenia ,,mandátovej komisii“ 
           
prezentácia – 20 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
p. primátor - ďakujem, konštatujem, že mandátová komisia bola schválená.  
 
Ako som už uviedol, p. Mgr. Michaele Hefkovej zanikol mandát poslanca v zmysle § 25 ods. 
2 písm. c) zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným oznámením 
o vzdaní sa mandátu doručeným na Mestský úrad v Nitre dňa 14.06.2019. V zmysle § 192 
ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ak zanikne mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako 
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náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, 
v ktorom zanikol mandát. Podľa zápisnice mestskej volebnej komisie vo volebnom obvode č. 
7 – Chrenová, Janíkovce nastupuje ako náhradník Mgr. Miloslav Špoták, ktorý kandidoval 
ako nezávislý kandidát a získal 1367 platných hlasov. V zmysle vyššie citovaného zákona 
nastúpenie náhradníka oznámi primátor do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej 
tabuli mesta a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom mestského zastupiteľstva. 
Oznámenie o nastúpení náhradníka bolo vyvesené na úradnej tabuli dňom 14.06.2019 
a zároveň p. Špotákovi bolo odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. 
 
Teraz pristúpime k zloženiu sľubu poslanca.  
Žiadam zástupcu primátora p. Balka, aby nás oboznámil s priebehom aktu zloženia sľubu.  
 
p. Balko – náhradník za poslanca MZ p. Miloslav Špoták zloží sľub do rúk primátora Nitry 
Mareka Hatassa, ktorého týmto vyzývam, aby sa pripravil na zloženie sľubu. Poslanec MZ 
skladá sľub, ktorý znie: ,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 
povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecné záväzné právne predpisy. A pri výkone svojej funkcie poslanca MZ ich budem 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia.“ 
 
p. primátor - Vážené mestské zastupiteľstvo! Konštatujem, že p. Miloslav Špoták zložil 
zákonom predpísaný sľub a od tejto chvíle má v ďalšom rokovaní všetky práva a povinnosti, 
ktoré z jeho poslaneckej funkcie vplývajú. Dovoľte mi, aby som mu v mene nás všetkých pri 
tejto príležitosti zablahoželal k ustanoveniu za poslanca a mu poprial veľa zdravia, tvorivých 
síl a chuti do práce  v prospech celého nášho mesta. Poslanec Špoták sa pripája do klubu TÍM 
HATASS.  
 
Skôr, než pristúpime k ďalšiemu bodu programu, žiadam predsedníčku mandátovej komisie p. 
Ajdariovú o predloženie správy. 
 
p. Ajdariová – správa mandátovej komisie zo zasadnutia MZ v Nitre konaného dňa 
27.06.2019 preskúmala podklady, list p. Michaely Hefkovej zo dňa 07.06.2019 adresovaný 
MsÚ v Nitre a konštatuje, že p. Michaele Hefkovej zanikol mandát poslanca doručením 
písomného oznámenia MsÚ v Nitre dňa 14.06.2019 s účinnosťou dňom 14.06.2019 v súlade s 
§ 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Po druhé konštatuje, že 
Miloslav Špoták zložil zákonom predpísaný sľub v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a nevykonáva žiadnu funkciu, ktorá by bola v rozpore 
s funkciou poslanca MZ a to na základe vlastnoručne podpísaného čestného prehlásenia 
k nezlučiteľnosti funkcii v Nitre dňa 27.06.2019.    
 
p. peimátor - vypočuli sme si predsedníčku mandátovej komisie. Ďakujem predsedníčke 
a členom návrhovej komisie   
 
Hlasovanie č.  10 o vystúpení p. Pavla Bakoša v rozsahu 5 minút 
           
prezentácia – 23 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
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p. Bakoš – podľa môjho názoru toto nastúpenie náhradníka nie je v súlade so zákonom. Čo sa 
týka obsahu oznámenia, ktoré bolo v zmysle uvedeného ustanovenia zverejnené na úradnej 
tabuli, tak neposkytuje dostatočný podklad na vytvorenie záveru o uprázdnený mandát. A        
po druhé, toto oznámenie nebolo zverejnené na elektronickej úradnej tabuli. Čím bol 
porušený zákon o elektronickej komunikácii.  
 
p. Trojanovičová – v zmysle zákona 180/2014 v § 192 náhradníci sa uvádza - ,,Nastúpenie 
náhradníka oznámi starosta obce, primátor mesta do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na 
úradnej tabule mesta a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom MZ.“ Táto 
zákonná podmienka bola splnená.  
 
p. Bakoš – § 34 ods. 2 znie: ,,Orgán verejnej moci zverejní na elektronickej úradnej tabuli 
elektronicky úradný dokument, ktorý je podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov 
totožný s takým dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa 
doručuje vyvesením na úradnej tabuli orgánov verejnej moci.“ Toto ustanovenie nebolo 
dodržané. Aspoň ja som to na elektronickej tabuli mesta nenašiel.   
 
p. Hodálová – zákonom stanovená lehota 15 dní uplynie až dňa 29. júna, takže ešte máme dva 
dni na splnenie tejto zákonnej povinnosti. Preto momentálne nie je možné konštatovať, že 
nebol naplnený zákon.  
 
p. Pravda – poukázal by som na to, že keď p. Bákoš čítal ustanovenie zákona, tak hovoril 
o tom, že zverejnenie v elektronickej forme je totožné so zverejnením v listinnej forme, a tým 
pádom to neznamená, že keď to nebude zverejnené elektronickej podobe zakladá neplatnosť 
takéhoto úkonu.  
 
p. Štefek – chcem sa poďakovať p. poslankyni Hefkovej, nikto to doteraz neurobil, za 
spoluprácu aj za také krátke obdobie. I keď sme si nepadali do náručia, tak aj tak chcem 
oceniť jej prácu, jej zápal, ktorý vynaložila. Bol som svedkom na Komisii dopravy a potom 
mobility a aj na VMČ. Takže ešte raz ďakujem. A ja som si myslel, že tá kytica je pripravená 
pre ňu, pre p. Hefkovú. A som prekvapený, že ju dostal nový poslanec. A asi všetci sme čítali 
to, čo je publikované na jej stránke a potom to prevzali. Asi je to veľká pravda, čo tam píše, 
mnohé veci, ktoré tam kritizovala, som kritizoval na zastupiteľstve aj ja, alebo som dával 
podnet, aby sme to riešili trochu inak. Tak sme sa v mnohých veciach zhodli. A ak je to 
pravda, že bola donútená vzdať sa mandátu, tak to ja riešiť nebudem. To je medzi riadkami 
napísané. Ale také sa naposledy stalo v roku 1996, keď Mečiar donútil Gauliedera vzdať sa 
mandátu. A takéto ešte v zastupiteľstve nebolo. A ak je PN, tak si zaslúžila zo strany vás 
všetkých a minimálne teda toho TÍMU HATASS možno pomoc, mali ste ju podržať a nie to 
urobiť takýmto spôsobom, akým ste to urobili. Je to cynické a môžete sa trocha aj hanbiť.   
 
Hlasovanie č. 11 o návrhu na uznesenie – ,,Nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Nitre, zloženie sľubu poslanca MZ,, - Mestské zastupiteľstvo v Nitre berie                
na vedomie vzdanie sa mandátu poslankyne mestského zastupiteľstva Mgr. Michaely 
Hefkovej vo volebnom obvode č. 7 písomným oznámením doručeným Mestskému úradu 
v Nitre dňa 14.06.2019 
k o n š t a t u j e 
nastúpenie náhradníka Mgr. Miloslava Špotáka na uprázdnený mandát poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Nitre vo volebnom obvode č. 7, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub 
poslanca mestského zastupiteľstva (v súlade s § 25 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.) 
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U z n e s e n i e    číslo 198/2019-MZ 
         
prezentácia – 24 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 2  
Návrh bol schválený. 
 
p. primátor – dovoľte mi vyjadriť sa k odstúpeniu p. poslankyne Michaely Hefkovej. Ja to 
rešpektujem, bolo to dobrovoľné odstúpenie, ktoré urobila vo svojej vlastnej vôli. Chcem jej 
popriať všetko dobré do budúcna a tiež jej poďakovať za tú prácu, ktorú tu odrobila v tej 
komisii mobility a aj pri riešení tých návrhov ľudí do VMČ, odborníkov pri tej registrácii. 
Takže veľké ďakujem. A teraz by som vám chcel verejne oznámiť, že prvým viceprimátorom 
od 1.7. bude p. poslanec Miloslav Špoták. Bude mať na starosti hlavne sociálne veci 
a školstvo. V jeho kompetencii bude aj životné prostredie a budeme vychádzať z jeho 
profesionálnych skúseností. Som veľmi rád, že tím bude doplnený a budeme tú našu Nitru 
posúvať ďalej.    
 
Ďakujem. Konštatujem, že dnešný program rokovania bol  schválený a budeme sa ním riadiť. 

 Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov: 

 
p.  Ján Vančo 

a 
p. Pavel Varga 

 
       Overovateľmi zápisnice z 6. zasadnutia (riadneho) mestského zastupiteľstva zo dňa 
30.05.2019 boli p. Peter Bakay a p. Jarmila Králová. Žiadam overovateľov, aby uviedli 
stanovisko k zápisnici.                                                            
 
p. Bakay – konštatujem, že som si zápisnicu zo 6. riadneho zasadnutia MZ prečítal a overil 
svojím podpisom.     
 
p. Králová  – zápisnicu zo 6. riadneho zasadnutia MZ som si prečítala a bola zhotovená 
v súlade s rokovaním a overila som to svojím podpisom.   
 

Keďže pripomienky nie sú, považujem týmto zápisnicu za schválenú. 

 
Overovateľmi zápisnice zo 7. zasadnutia (mimoriadneho) mestského zastupiteľstva zo dňa 
14.06.2019 boli p. Peter Košťál a p. Štefan Štefek. Žiadam overovateľov, aby uviedli 
stanovisko k zápisnici.   
 
p. Štefek  – zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia MZ som si prečítal, je zhotovená v súlade s 
rokovaním MZ, čo som potvrdil aj svojím podpisom.   
 
p. Košťál – zápisnicu zo 7. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 14.06.2019 som si 
prečítal a bola napísaná v súlade s rokovacím poriadkom, a preto som ju podpísal.  
 

Keďže pripomienky nie sú, považujem týmto zápisnicu za schválenú. 
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Teraz pristúpime k prvému bodu rokovania. Kontrolu plnenia uznesení MZ vykoná Ing. 
Andrea Trojanovičová. 
 
 
 
 
 
4. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa                            

10.05.2001 v bode d)       mat. č. 1242/2001 
 
p. Trojanovičová – v  bodoch d) sa plní a zostáva v platnosti. 
 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2018-MZ                        
zo dňa 01.03.2018 v bode 1)      mat. č. 1359/2018 

 
p. Trojanovičová – nie je splnené a navrhuje sa vypustiť z kontroly v bode 1).   
 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 308/2018-MZ zo dňa                            
18.10.2018        mat. č. 1601/2018 

 
p. Trojanovičová – sa plní a navrhuje sa nový termín kontroly 31.12.2019. 
 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 13/2019-MZ zo dňa                            
31.01.2019 v bode D)       mat. č. 46/2019 
 

p. Trojanovičová – v bode D) je splnené. 
 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 14/2019-MZ zo dňa                            
31.01.2019 v bode D)       mat. č. 45/2019 

 
p. Trojanovičová – v bode D) je splnené. 
 

Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 15/2019-MZ                   
zo dňa 31.01.2019       mat. č. 44/2019 

 
p. Trojanovičová – je splnené. 
 

Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 69/2019-MZ                      
zo dňa 14.03. a 21.03.2019      mat. č. 89/2019 
 

p. Trojanovičová – v bodoch a), b) je splnené.   
 
p. Rácová – chcem zareagovať na plnenie uznesenia č. 69/2019 Návrh na dofinancovanie 
škôl. Domnievam sa, že bod b) nie je splnené. Pretože dnes budeme schvaľovať doplnok VZN 
č.1/2019 a to znamená, že úloha v bode a), ktorá bola uložená prednostovi MsÚ je splnená, 
keďže tam bol termín 30.6., ale plnenie tohto VZN, doplnku nie je zapracované do 
predloženého návrhu rozpočtového opatrenia a to znamená, že bod b) ukladá vedúcemu 
odboru ekonomiky a rozpočtu pripraviť návrh rozpočtového opatrenia v termíne 30. 6. Toto 
uznesenie splnené nie je. Takže prosím, aby sme tam napísali pravdu a opravili. V prípade je 
ešte možné, mohli by sme to zachrániť, keby sme to hlasovaním do rozpočtového opatrenia 
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príslušnú sumu a finančné prostriedky, ktoré sú potrebné k tomu, aby bol naplnený dodatok č. 
1 k VZN č. 1/2019. V tom prípade by sa to naplnilo, takže preto otváram túto polemiku. 
V rozpočtovom opatrení sa finančné prostriedky, ktoré majú dostať školy, aby boli konečne 
dofinancované, sa nenachádzajú. Ak teda chceme tvrdiť, že uznesenie je splnené, museli by 
v tom rozpočtovom opatrení byť.  
 
p. Daniš – bod b) bol splnení na predchádzajúcich MZ, tam bolo dofinancované. Teraz sa 
jedná len o dodatok k navýšeniu dofinancovania a to môže byť iba v prípade, ak bude 
schválené VZN a bude účinné.  
 
p. Gut – chcel by som zareagovať na kontrolu plnenia uznesenia č. 308/2018. K opatreniu č. 1 
by som chcel zdôrazniť, že cieľom tohto opatrenia mal byť tlak na zabránenie vzniku 
nelegálnych stavieb pre bývanie príbuzných a známych, ktorí nám po príchode do rómskej 
komunite zostávajú. My ich nakoniec ešte aj prihlásime k trvalému pobytu. My sme 
poukazovali na to, že tie nehnuteľnosti nespĺňajú základné požiadavky na bývanie. Je tam 
suché WC, nemajú kúpeľne a napriek tomu v niektorých dvoroch máme prihlásených viac 
ako 50 osôb. Na tieto veci by sme mali klásť trocha väčší dôraz. My sme to skôr poňali 
ekonomicky, ako že vymáhame a vieme ich osloviť a chceme nejaké poplatky za vývozy, 
a tak ďalej. Ale treba upriamiť pozornosť aj na toto, aby sa nám tam nerozrástli takéto slumy. 
Keď tam prídeme na kontrolu, tak nám ukážu občiansky s trvalým pobytom. Toto je na 
zváženie. A budem veľmi rád, ak nájdeme efektívne riešenie a začneme razantnejšie niečo 
robiť. Presunuli sme na tieto prímestské časti dosť veľkú záťaž sociálneho charakteru 
a nevieme si s tým rady. Treba venovať pozornosť aj tým ľudom, ktorí sa tam prisťahujú 
a bývajú  tam.  
K opatreniu č. 2 - bezpečnosť, činnosť polície. Chcel by som oceniť cielené akcie, ktoré tu 
boli a chcel by som požiadať o náhodné pokračovanie. Treba v tejto veci robiť viacej krokov, 
pretože všetci, ktorí bývajú v tých mestských častiach, tak majú na vec skeptický názor. My 
síce robíme kontroly, ale nie sú dostatočne efektívne. Asi pred rokom sme si definovali, že 
v týchto prímestských častiach vytvoríme okrsky. Ja to chápem personálne a jedno s druhým, 
ale napriek tomu tá 24 hodinová služba je tam skutočne potrebná. Príchodom tých hliadok sa 
zlepšila situácia. Čiže dajme tam tie miestne okrsky, alebo to zázemie, ktoré sme im tam 
vytvorili. Bod č. 3 vychádza s potreby toho kamerového systému. Je potrebné, aby sme MsP 
pomohli monitorovať tie rizikové lokality tým kamerovým systémom. Je smutné, že nevieme 
nájsť v mestskom rozpočte badžet peňazí na vybudovanie efektívneho systému, a že sme 
odkázaní čakať iba na výzvy zo štátu a keď nie sme úspešní, tak odkladáme zasa do budúcna. 
My nedokážeme tieto mestské časti vybaviť, tak potrebnými kamerami. Venujme tomuto 
vyššiu pozornosť a prioritu. Podobne ako aj kamerám v MHD. Myslím si, že je to už 
nevyhnutnosť. Ale vidím, že s tým sa nejako do budúcna ani neráta, a to ma znepokojuje. 
Lebo nedokážeme efektívne riešiť tú ochranu cestujúcich a vodičov. Bod č. 4 - školstvo. 
Neviem, či sme spokojní s tým, že sa nám podarilo vytvoriť školy, ktoré musíme 
dofinancovávať. Koncentrovali sme sem deti, mládež bez rozdielu kvality. Čiže tie silné sme 
dali do jednej skupiny s tými slabými. My nedokážeme z nich vyselektovať, kto je šikovný 
a môže pokračovať a zas naopak, kto je slabý a brzdí tých šikovných. Vytvoriť mu špeciálne 
podmienky na tú výučbu, aby sme mu mohli venovať tú pozornosť, ktorú skutočne potrebuje 
a nebrzdil ten kolektív tej celej triedy. Takže toto sú tiež veci, ktoré si pýtajú hlbšiu analýzu. 
Opatrenie č. 5 – sociálna oblasť. Chcem sa spýtať, či je naše mesto pri riešení sociálnych 
problémov v týchto lokalitách odkázané iba na výzvy zo štátu? Lebo, keď si pozrieme tak 
všetky plánované investície, riešenia súvisia s výzvami, ktoré prídu zo štátu a my čakáme, či 
to vyjde alebo nevyjde. Skôr by sa nám tu hodila koncepcia z vlastných zdrojov. Skúsme sa 
pozrieť do nášho rozpočtu, či nenájdeme nejaké zdroje. Opatrenie č. 6 – predajňa potravín. 



15 
 

To je z mojej strany bez komentára. Opatrenie č. 7 – odpad čiernej skládky. Veľká vďaka 
NKS za zberový dvor, ktorý otvorili minulý rok na jeseň v kompostárni. S týmto opatrením 
sme pomohli lokalite sa vysporiadať nelegálnymi skládkami, ktoré sú v chotári. Viackrát sme 
žiadali OKČ o umiestnenie foto pascí do vybraných lokalít, ktoré sme pomenovali a dali sme 
aj podkladovú mapu, ale dodnes tam nie je žiadny dôraz, okrem tabuliek zákazu. Hľadajme tu 
tiež nejaké zlepšenie, lebo takto to vyzerá ako boj s veternými mlyny. Stále niečo robíme, ale 
efekt je dosť chabý. Opatrenie č. 8 – investície. Tu je dosť závažný z pohľadu Krškán. 
Oprava, budovanie chodníkov alebo miestnych komunikácii sme celkom úspešne naštartovali. 
Ale viacej ma trápi budovanie kanalizácie u nás v Krškanoch. Je to dlhodobý problém 
a rozprávam o tom tu už piaty rok a posúvame sa krôčik po krôčiku. Ale verím, že toto MZ, 
ktoré tu rozhoduje o toku peňazí, nájde tu dostatok peňazí na to, aby sme dobudovali 
kanalizáciu aj v mestskej časti, kde paradoxne sídli veľká čistička odpadových vôd. Tu sme 
tiež dosť dlho čakali na rôzne výzvy, ale tadiaľto cesta nevedie, lebo my ako mestská časť 
nemáme nárok na to, aby sme chytili nejakú dotáciu zo štátu a musíme hľadať zdroje zo 
svojho mestského rozpočtu. Skúsme si dať nejaké stretnutie, alebo aký bude harmonogram. 
Ľudia sa na to neustále pýtajú. Máme tam rozrobené ulice, ktoré sme budovali v roku 2017, 
2018 a dodnes nie sú skolaudované. Sú to vážne veci, skúsme to dať na papier. Ja si pripravím 
uznesenie do bodu Rôzne pre p. vedúceho odboru investičnej výstavby a rozvoja, aby spravil 
prehľad potrebných peňazí, koľko na ktorú ulicu potrebujeme a predbežný časový 
harmonogram, v ktorom roku môžeme budovať a očakávať. Zaveďme do toho nejaký systém 
a buďme nositelia riešenia. Opatrenie č. 9 – zamestnanie rómskej komunity. Myslím, že 
skutočne máme ambíciu zamestnať rómsku komunitu. A samotní Rómovia začínajú byť 
zamestnaní, takže už aj medzi nimi nastala obroda, že pracovať sa oplatí, len ich skúsme 
motivovať. Skúsme vytvoriť nástroj, či už formou mestského sociálneho podniku na to, aby 
sme ich vedeli zamestnať a dať príležitosť aj tým jednoduchým ľudom. Participovať na 
životnom prostredí a priložiť tú ruku k dielu a pomôcť nám riešiť jednoduché veci, ktoré sa 
týkajú čistoty nášho mesta. Opatrenie č.10, v ktorom Krškany nie sú zapojené, takže nemám 
čo povedať. Verím, že spoločne nájdeme nejakú formu diskusie a budeme hľadať razantnejšie 
kroky, aby sme viacej naplnili tieto body plnenia do najbližšej kontroly.  
 
p. Šmehilová – na p. Guta, že sa spoliehame len na zdroje zo štátneho rozpočtu pri riešení 
problematiky marginalizovaných rómskych komunít. Chcem zdôrazniť jednu vec, že to nie je 
pravda. Mesto je veľmi aktívne, z čoho sa ja veľmi teším a teda to oceňujem, že všetky výzvy, 
opatrenia, čo štát vyhlasuje, sa snažíme reálne využívať a čerpáme. Ale to nie je všetko, čo 
robí mesto. Toto je problematika, ktorá nie je systémovo riešená minimálne 15 rokov. Mesto 
minimálne okrem financií, ktoré čerpá zo štátu a všetky projekty a možnosti, ktoré štát vlastne 
vyzýva na zapojenie a mesto sa aj zapája, tak okrem toho z aktivít alebo z iniciatívy mesta 
vzniká funkcia ambasádora pre riešenie marginalizovaných rómskych komunít, čo bude 
financované z rozpočtu mesta Nitry. Potom v lokalite Orechov dvor zavádzame vodomery na 
čipové karty, čo je aktivita mesta a nie je financovaná zo štátneho rozpočtu. Minimálne to 
ocenili poslanci, spustila sa aktívna osveta a komunikácia s obyvateľmi. Čo som 
nezaznamenala v minulých volebných obdobiach, že by vedenie mesta a zástupcovia oddelení 
išli komunikovať s občanmi. Zažila som diskusia v Krškanoch aj v Dražovciach a nebolo to 
príjemné stretnutie, čo chápem. Ale chcem povedať, že to sú konsekvencie viacročného 
obdobia, ktoré sa tu neriešili. Snažíme sa aj s vedením mesta aj v sociálnej komisii nastaviť 
nejaké opatrenia už len z toho, že prikladáme tomu absolútnu vážnosť, je aj to, že členkou 
komisie je zástupca splnomocnenca pre marginalizované rómske komunity. Máme 
v programových cieľoch, ktoré komisia schválila, samostatnú oblasť na riešenie problematiky 
rómskej komunity. Zriadili sme samostatnú pracovnú skupinu pod komisiou na riešenie 
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rómskej problematiky. Budeme sa snažiť hľadať ďalšie opatrenia. Čiže mesto koná 
proaktívne a nasadenie je veľmi silné.         
 
p. Varga – chcem sa poďakovať kolegovi Gutovi za rozsiahlu a konštruktívnu pripomienku. 
Ale chcel by som pripomenúť ešte jednu vec, aj to, čo vyplynulo z našich zasadnutí občanov, 
kontroly ubytovní. Sedím tu piaty rok a ešte sme neschválili ani jednu ubytovňu. A či je to 
v Dražovciach, Krškanoch vyrastajú nám tu ubytovne. Poprosil by som, aby sme našli nejaký 
nástroj, ako ich skontrolovať. Ja som to už riešil aj na stavebnom úrade, pretože to určite 
nemajú skolaudované na ubytovanie a neviem, či je to na prenájom, a akou formou to 
prenajímajú. Či zapojiť do toho cudzineckú políciu, daňový úrad. Či je to legálne a v prvom 
rade, čo nás najviac zaujíma, je množstvo ľudí, neodvážane smeti, a tak ďalej.   
 
p. Rácová – domnievam sa, že tak ako dodatok zmluvy je súčasťou zmluvy, tak aj dodatok 
k VZN je súčasťou. Takže to nemôžeme oddeliť, že toto je len plnenie VZN. Plnenie VZN 
znamená dofinancovať všetko, čo tie školy potrebujú, aby to fungovalo od 1. septembra. 
A v rámci toho vznikol dodatok č. 1. Keby sme to začali v januári, tak by sme tu dnes nemali 
problém. Skutočne navrhujem, že uznesenie v bode b) nie je splnené a termín plnenia dajme 
5.9.  
 
p. Gut – nechcel som nikoho prácu znevažovať ani kritizovať, len som chcel poukázať, že tu 
máme značné rezervy. Sociálnu komisiu si vážim, i keď si myslím, že by tam mohli byť 
v zastúpení obyvatelia týchto mestských častí, lebo pokiaľ sa to týka marginalizovaných 
skupín a ľudia žijú s nimi, tak majú možno iný pohľad na riešenie problému. Skutočne si 
vážim vašu prácu a aj vám pomôžem, koľko budem vedieť, ale je to vec, ktorá by mala byť 
širšie diskutovaná. Týka sa to nás všetkých. Potom by som sa chcel pozastaviť nad tými 
vodomermi. Či je to dobre vymyslené, že vodu, ktorá je nositeľom hygieny, ako v takejto 
kritickej lokalite dať vodu cez čipovú kartu. Čo ak si nekúpia ďalšiu vodu a prestanú sa nám 
umývať? Čo s tým budeme robiť? Mali sme to tam zaplienené rôznym hmyzom. Nie sú toto 
veľké riziká? Čo potom spravíme?             
 
p. Šimová – hovorila som o tejto téme aj s kolegyňou zo Službytu, ako vlastne budeme 
procesne zabezpečovať to, aby tie kreditné karty mali stále nabité, aby sa nestalo to, že nejaká 
rodina bude týždeň bez vody. Samozrejme, je to úlohou aj terénnych a komunitných 
pracovníkov, ktorí spôsobia v tejto lokalite. Ak si rodina nabije 15 euro na tú kreditnú kartu, 
tak by im to malo stačiť na 3 mesiace. My budeme v tomto prípade využívať aj osobného 
príjemcu. To znamená, že ak by si niekto dobrovoľne nechcel tú kartu nabiť, tak cez 
terénnych sociálnych pracovníkov a osobného príjemcu to budeme komunikovať 
a zabezpečovať.     
 
p. Štefek – škoda, že ste si nezapísali, keď sme tu na poslednom MZ hovorili, že pokiaľ bude 
nejaké stretnutie s občanmi v Krškanoch a Dražovciach, aby bola zaslaná pozvánka všetkým 
poslancom. Požiadal som vás o to. 
 
p. primátor – veď to bolo verejne známe.  
 
p. Štefek – nebičujme sa tu, že za 15 rokov na úseku práce s Rómami nič neurobili. Urobilo sa 
veľa. Urobila to kolegyňa Ajdariová, keď bola predsedníčka komisie. Máme sociálny odbor, 
ktorý sa každodenne touto problematikou zaoberá. A určite robíme z vlastného rozpočtu a aj 
zo štátneho rozpočtu. Ale keď tu bude chýbať legislatíva, tak ich budeme robiť 
v podmienkach nášho mesta. Vždy tu budeme niečo doháňať. Keď som bol zástupca 
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primátora, tak som bol na porade riaditeľov škôl a otvorila sa  problematika rómskych škôl, 
tak traja tŕpli a jedenásti sa usmievali. Tak som povedal, že nesmejte sa, to je problém nás 
všetkých. Tak ako hovorí aj Mirko Gut. Tak sa k nemu aj tak stavajme. A rovnako pri 
kontrole plnenia uznesení považujem za nesplnené uznesenie z rokovania MZ zo 14. marca. 
Povedal som to v apríli, hovorím to v máji. Bolo uložené uznesenie prednostovi č. 69/2019, 
keď štyria poslanci povedali, že nie je predložený žiadny materiál o školstve. A uznesenie 
z toho materiálu sme nahradili s týmto materiálom, že MZ prerokovalo návrh na 
dofinancovanie škôl a školských zariadení, a tak ďalej. Ukladá prednostovi MsÚ predložiť 
materiál na rokovanie MZ. A ten materiál č. 216 čo je tu dnes, tak to nie je on. Urobme 
pracovné stretnutie ku školstvu, nech nám nevyčítajú cirkevné a súkromné školy, že ich 
okrádame, ale nech nám ani naše školy nevyčítajú, že ich okrádame. Sľúbme, že to urobíme a 
skúsme takéto urobiť. Ja, keď tu dám dnes otázku do pléna novým poslancom, že čo sú 
prenesene kompetencie školstva a čo originály, tak neviem, koľkí zdvihnú ruku a budú tu 
vedieť, o čom hovorím. Po sedemnástich rokoch sa to aj ja ešte učím. Poďme si o tom 
školstve povedať, rozobrať, koľko nám na tých podielových daniach chodí, koľko sme 
schopní z toho do školstva dávať, a tak ďalej. Je tu jedna vážna hrozba. Keď sa zníži základ 
dane, tak mestá a obce budú krátené o 150 mil. eur, a to sa nás bytostne dotkne. Keď berieme, 
že dávame školám 100%, tak potom ten mínus treba nejako vykompenzovať. Poďme si o tom 
podebatovať. Niekto povedal, že Štefek je proti školám a to ja nie som. V januári som 
hlasoval proti tomu materiálu, ale v rozpočtovom som podporil to opatrenie, peniaze. Ale o tej 
metodike, ako to je, poďme si to spoločne rozobrať. To je tak vážna vec. Je tam nemalý balík 
peňazí a zaslúži si zvýšenú pozornosť. A ja prídem rád. Aj preto som chcel ísť do školskej 
komisie, že poďme si to robiť tam, ale keď nemáte záujem, tak nech sa páči, robte si to tak, 
ako uznáte. Ale nepovažujem toto uznesenie za splnené. Prosím vás, urobme si to stretnutie 
a rozoberme si tu ekonomiku škôl a povedzme si, čo ďalej.  
 
p. Varga – k tým vodomerom. Konečne hľadáme nejaké páky k tomu, čo chceme docieliť 
a my už teraz sa škriabeme za ušami, ako to zmeniť. Veď keď teba doma vypnú, tak nikto sa 
o teba nestará. On jednoducho, keď nebude mať zaplatené, nebude mať vodu. Sú to takí istí 
občania ako my.  
 
p. Gut – nechcel som byť ich advokátom. Len som chcel vedieť, čo v prípade, lebo predsa 
voda je voda.     
 
p. prednosta – k p. poslancovi Štefekovi. Z nášho pohľadu a logiky je to splnené. A ešte 
budeme dofinancovať rozpočtovým opatrením v septembri, ktoré bude nadväzné na 
schválenie VZN, ktoré dúfam bude dnes schválené. Môžeme akceptovať vašu logiku, a vy 
keby ste sa pozreli z našej strany, tak si myslím, že by ste mohli akceptovať tú našu logiku. 
Podľa mňa akékoľvek praktické, pragmatické návrhy sú vítané. Čo sa týka Krškán 
a Drážoviec, tak možno pre všetkých poslancov, ktorí neboli v tom dianí počas toho mesiaca. 
Udiali sa dve verejné stretnutia. Jedno stretnutie bolo veľmi živé v Krškanoch a druhé menej 
živé, ale o to príjemnejšie v Dražovciach. A týmto sa chcem všetkým poďakovať, ktorí sa 
zúčastnili na tých stretnutiach. A áno, p. Štefek, chýbali ste mi, chýbali ste mi aj v Krškanoch 
a aj v Dražovciach. Myslím si, že to bolo dosť verejne známe. Ale je dosť možné na našej 
strane, že sme si neskontrolovali, že skutočne všetci poslanci dostali tú pozvánku. Ale chýbali 
ste nám tam, lebo vy ste veľmi dobrý rečník a tá situácia si skutočne vyžadovala aj vašu 
podporu, ktorú by som tam uvítal. Riešenie týchto lokalít je pre nás prioritou. Vieme, že 
čiastočne sa riešili tieto problémy aj v minulosti. Ale skôr to bolo zavesené na osobnej 
iniciatíve. A možno aj vy, p. Štefek, ste riešili niektoré veci a možno niektoré veci riešili 
individuálne jednotlivý poslanci, za čo im chceme poďakovať. My na túto prácu nadväzujeme 
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a to, čo robíme, je, že sa snažíme ísť systémovým spôsobom. Je tam séria opatrení, ktoré 
vieme spraviť už dnes a postupujeme. A musím povedať, že aj napriek tomu, že dostávame 
nechcené polená pod nohy a nie len zo strany štátnych orgánov a občanov, tak niekedy som 
nie si úplne istý, že na ktorej strane niektorí poslanci stoja. To znamená, že či podporia naše 
riešenia normálne, pragmatické k cieľu smerujúce riešenia alebo si robia politiku. Bol by som 
rád, keby v niektorých veciach by jej bolo menej. Ale prosím vás, kvôli ľuďom na MsÚ, ktorí 
dennodenne potia krv na to, aby vyriešili niekedy neriešiteľné problémy, ktoré ani na úrovni 
štátu nie sú riešené. Takže tých opatrení je veľa. Teraz sme mali 78 tisíc schválených na 
kamery v Dražovciach a nebudú to naše peniaze, ale európske alebo štátne peniaze. 
A zaviazali sme sa, že pokiaľ nenájdeme nejaké externe zdroje, tak financujeme už aj tak 
veľmi veľa do týchto dvoch oblastí, ale dúfam, že nájdeme s vašou podporou poslancov 
peniaze v rozpočte na budúci rok, peniaze na kamery v Krškanoch. Pretože my aj po tom 
emotívnom zhromaždení, ktoré tam bolo aj vďaka tomu, že tam nefungovali mikrofóny a bolo 
tam teplo. Tak sme si sadli s tými ľuďmi na pivo a sú to veľmi normálni, sympatickí ľudia, 
s ktorými sme mali na individuálnej báze veľké porozumenie. Chcem sa poďakovať tým 
poslancom, ktorí sa vedia postaviť aj za takéto riešenia a aj za ľudí na MsÚ, a to nehovorím 
o sebe alebo o p. primátorovi, ale o tých čo na tom makajú. V Dražovciach p. Varga veľmi 
dobre pripravil tam tú atmosféru, že sme sa dobre s ľuďmi porozprávali. Myslím si, že tam 
nešlo  o politiku, ale o riešenie konkrétnych problémov. Prosím vás, poďme po pragmatickom 
riešení problémov.    
 
p. primátor – chcel by som sa poďakovať poslancom, že boli na týchto stretnutiach. Stretnutia 
boli odlišné, je vidieť, že ľudia v tých Dražovciach sú trocha ďalej a ľudia majú viacej 
informácii o tom, ako funguje komunitné centrum, kam to smeruje ďalej. Čo v Krškanoch to 
bolo veľmi nepríjemné, keď sme museli vysvetľovať ľuďom, že komunitné centrum nie je pre 
imigrantov, že tam nebudeme zvážať Rómov. Tam tie informácie, ktoré mali tí občania boli 
veľmi skreslené a veľmi to tam ovplyvňovalo tú náladu. My sme si potom povedali, že tam 
musíme chodiť častejšie. Možno tam pracujú iní lídri, ktorí to ťahajú iným spôsobom. Myslím 
si, že to máme veľmi dobre naštartované a za tých šesť mesiacov sme urobili dosť. A keď 
budú s nami za jeden povraz ťahať aj poslanci  a budeme viacej komunikovať s občanmi, tak 
si myslím, že postupnými krokmi sa dostaneme k tomu, aby sa nám tu lepšie žilo aj s tou 
minoritou.  
 
p. primátor – ešte tu mám takú poznámku z organizačného, že pozvánka na stretnutie 
v Dražovciach odišla z môjho sekretariátu v mojom mene. Posielali sme to mailom a taktiež 
aj v diskusii niektorí poslanci pozývali na tieto stretnutia. A v Krškanoch posielal maily p. 
Gut.  
 
Hlasovanie č. 12 o pozmeňovacom návrhu p. Rácovej ku ,,Kontrole plnenia MZ č. 69/2019-
MZ zo dňa 14.03. a 21.03.2019“ - v bode b) nie je splnené a termín plnenia 5.9. 2019 
         
prezentácia – 22 
za – 10 
proti – 2 
zdržal sa – 10  
Návrh nebol schválený. 
    
Hlasovanie č. 13 o uzneseniach ako celku - mat. č. 1242/2001 ,,Kontrola plnenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa 10.05.2001 v bodoch d)“ – uzn.                  
č. 199/2019-MZ  
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- mat. č. 1359/2018 ,,Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre                                 
č. 55/2018-MZ zo dňa 01.03.2018 v bode 1)“ – uzn. č. 200/2019-MZ                                     
- mat. č. 1601/2018,,Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre                            
č. 308/2018-MZ zo dňa 1.10.2018“ – uzn. č. 201/2019-MZ                                      
- mat. č. 46/2019 ,,Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 13/2019-
MZ zo dňa 31.1.2019 v bode D)“ – uzn. č. 202/2019-MZ                                      
- mat. č. 45/2019,,Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 14/2019-
MZ zo dňa 31.1. 2019 v bode D)“ – uzn. č. 203/2019-MZ                                     
- mat. č. 44/2019 ,,Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 15/2019-
MZ zo dňa 31.01.2019“ – uzn. č. 204/2019-MZ                                        
- mat. č. 89/2019 ,,Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 69/2019-
MZ zo dňa 14.03. a 21.03.2019“– uzn. č. 205/2019-MZ                                     
 
prezentácia – 20 
za – 16 
proti – 0 
zdržal sa – 4 
Návrh bol schválený. 
 
 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019   mat. č. 219/2019 
 
Materiál uviedla Ing. Darina Keselyová, hlavná kontrolórka.  
 
Spravodajca: p. Ján Greššo  
 
p. Pravda – dovolím si podať pozmeňovací návrh na uznesenie k tomuto materiálu v tom 
zmysle, že – do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 sa dopĺňa kontrola celej 
investičnej akcie „Šúdolská kanalizácia – 3. etapa“. 
 
p. Keselyová – poprosím v tom návrhu vyradiť aj nejakú kontrolu. Všetky poslanecké kluby 
dostali odo mňa listy s požiadavkou, že keď máte nejaké návrhy do plánu kontrolnej činnosti, 
tak mohli ste ich podať. Žiadny návrh zo strany poslancov som nedostala, tak som zostavila 
návrh plánu kontrolnej činnosti z vlastného podnetu a samozrejme aj z uznesením MZ. Ide 
o kontroly, ktoré vypadli z návrhu na I. polrok a presunuli sa na II. polrok. V takom prípade 
by som navrhovala vyradiť kontrolu v ZŠ Šťastného, Dražovce a tú presunúť na I. polrok 
2020. 
 
p. primátor – nie.  
 
p. Keselyová – tak potom zariadenie školského stavovania pri ZŠ Na Hôrke. Tú sme mali 
navrhnutú už v I. polroku a uznesením bola posunutá do plánu II. polroka a tú môžeme 
posunúť na I. polrok 2020.  
 
p. Obertáš – v tej kontrole o použití dotácie poskytnutej z rozpočtu - VK ekonóm, znamená aj 
na základe môjho podnetu na preskúmanie tých dotácii, kde bolo predpokladám, že 
neoprávnene vyplatená dotácia volejbalovému klubu. A mal by som otázku na p. Hodálovú, 
že momentálne preskúmanie tých dotácii v akej fáze je z právneho oddelenia? 
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p. primátor – dáme si to v interpeláciách.       
 
p. Pravda – ten pozmeňovací návrh nebol predložený vtedy, kedy to malo byť predložené a to 
z toho dôvodu, že až potom, ako sme sa o tom rozprávali a prebehla MR a bolo MZ aj 
dozorná rada NI. Dozvedeli sme sa o ďalších skutočnostiach v súvislosti so Šúdolskou. Takže 
z tohto dôvodu považujeme za potrebné v rámci dozornej rady NI túto kontrolu vykonať.   
 
p. Moravčík – až tento pondelok sa konalo rokovanie ohľadne tejto stavby a reklamácie 
a riešenia tohto problému. Aj po konzultácii s p. primátorom by sme boli radi, keby sa to 
zaradilo do kontrolnej činnosti.  
 
p. Greššo – dávam návrh na to aby sme presunuli kontrolu dodržiavania zákona č. 211/2000, 
ktorá je plánovaná na tento rok, tak aby sme ju presunuli na rok 2020 alebo ju zatiaľ vyradiť 
a počítali s ňou v budúcnosti.  
p. Pravda – na základe diskusie na MZ ešte dopĺňam svoj pozmeňujúci návrh v nasledovnom 
znení – do Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 sa dopĺňa „Kontrola celej investičnej 
akcie „Šúdolská kanalizácia – 3. etapa““ a navrhujem vypustiť z plánu kontrolnej činnosti 
„Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám“ a tú 
presunúť do Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 
 
 
Hlasovanie č. 14 o pozmeňovacom návrhu p. Pravdu – do Plánu kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2019 sa dopĺňa „Kontrola celej investičnej akcie „Šúdolská kanalizácia – 3. etapa““  
a  
- vypúšťa sa z plánu kontrolnej činnosti „Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám“ a tú presúva do Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 
2020 
 
prezentácia – 24 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
Hlasovanie č. 15 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019   
s c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 podľa predloženého návrhu v rátane schválených 
zmien: 
 
- do Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 sa dopĺňa „Kontrola celej investičnej akcie 

„Šúdolská kanalizácia – 3. etapa““  
a 

- vypúšťa sa z plánu kontrolnej činnosti „Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám“ a tú presúva do Plánu kontrolnej činnosti na I. 
polrok 2020 

 
U z n e s e n i e    číslo 206/2019-MZ 
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prezentácia – 23 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
6. Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020 
           mat. č. 209/2019 
 
Materiál uviedol Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomického a rozpočtu. 
 
Spravodajca: p. Peter Mezei  
 
Hlasovanie č. 16 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  
pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020 
s c h v a ľ u j e 

Pravidlá zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020 
 
podľa predloženého návrhu 
 
U z n e s e n i e    číslo 207/2019-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
7. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019 
           mat. č. 225/2019 
 
Materiál uviedol Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomického a rozpočtu. 
 
p. Obertáš – mal by som otázku k príprave projektovej dokumentácii BUS pruh Mostná a 
Holého ulica. Či to bolo prerokované z KDI a v Komisii mobility a aké sú ich stanoviská?  
 
p. Halás – minulý týždeň odišiel dopyt na KDI, či je vôbec možné tam zriadiť tie BUS pruhy. 
Ak dostaneme kladnú odpoveď, budeme sa venovať projektovej dokumentácie.    
 
p. Obertáš – ak dostaneme zápornú odpoveď, tak aký bude ďalší postup? 
 
p. Rácová – oceňujem, že vo schválení uznesenia máme prehľad o tom, aké investičné akcie 
jednotlivé VMČ schválili a ako boli zaradené do rozpočtu. Takže teraz je tu nádej, že je to iste 
platné a jednoducho investičné oddelenie môže začať na tom pracovať. Ale mám jednu 
pripomienku a otázku. Teším sa, že v prípravnej a v projektovej dokumentácii sa nachádza 
projektová dokumentácia na obnovu MK Šúdolská a sa na tom pracuje. Moja otázka sa týka 
obnovy školských budov. Túto položku sme schválili v aprílovom MZ 9.4., kde sme k čiastke 
494 pridali 1 mil. 945 a vznikla tam suma 2 439 099. A vlastne bez pridania peňazí, tam 
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prikladáme zateplenie obvodového plášťa ZŠ Cabajská. A teda sa chcem spýtať, ako vyzerá 
ekonomické a finančné plnenie tohto bodu. Pretože v pôvodnom materiáli boli vymenované 
jednotlivé aktivity. Chcela by som vedieť, čo z tohto všetkého, aké je momentálne plnenie. 
Bolo tam ZŠ Škultétyho, ZŠ Beethovenova, ZŠ Na Hôrke. Všetko sa týkalo obnovy budov, 
rekonštrukcia rozvodov ZŠ Kniežaťa Pribinu, ďalej tam boli štyri MŠ Zvolenská, Topoľová, 
Novomestského, Beethovenova a Bazovského a ZUŠ J. Rosinského. Prečo sa o toto zaujímam 
je rekonštrukcia a modernizácia školských jedálni a výdajní, ktorá prešla na základe môjho 
návrhu. Mali sme tu informatívnu správu o tom, ako to vyzerá, čo jednotlivé školy potrebujú 
urobiť, aby bezproblémovo z hľadiska priestorov a vybavenia jedální mohli začať stravovať 
2.9. Takže krátku informáciu by vedel niekto podať? Dočítala som sa, že 1 milión sme dali na 
obnovu. Takže ja sa teraz pýtam, koľko z toho je reálne hotové a či je hotové to, čo tie školy 
potrebujú?  
 
p. prednosta – v materiáli 58, ktorý sme mali v marci, tak sú len rámcovo dané tie sumy. 
Priamo na MZ sa do toho materiálu pridávali sa ďalšie obnovy. A logika je taká, že podľa 
vnútornej prioritizácie, ktorú teraz máme, a keďže my nevieme povedať, že za koľko presne 
vysúťažíme každú danú akciu, tak to znamená, že nie je možné v tejto danej chvíli povedať 
úplne presne. A pôjdem do tej miery, pokiaľ nás to rozpočtové pustí. Cabajská sa tam pridala 
kvôli tomu, že p. riaditeľka bola u nás a myslela si, že tie peniaze si zoženie niekde inde, ale 
zistila, že to nepôjde. Tak by bola veľmi rada, keby do tých akcií bola zahrnutá. 
A samozrejme, že my nediskriminujeme, takže sme ju do toho zahrnuli. Čo sa týka tých akcií, 
ide sa postupne a podľa toho, ako nám umožňujú už existujúce projektové dokumentácie. 
Čiže ideme prioritne podľa toho, kde ich máme a vieme hneď začať súťažiť. Tematika obnova 
školských jedální a kuchýň, máme tam plán.  
 
p. Orságová – predložili sme materiál o pripravenosti školských jedálni a dopady na dotácie. 
Konkrétne veci, ktoré sa idú sa cez toto leto opravovať, rekonštruovať, tak to je ZŠ kráľa 
Svätopluka, kde sa idú rekonštruovať rozvody, jedáleň a kuchyňa. Tieto veci nemôžu prejsť 
počas školského roka, pretože by sme nevedeli zabezpečiť stravovanie. Pôvodne sme mysleli, 
že stihneme aj ZŠ Škultétyho na základe toho stavu, ktorý tam je, ale po obhliadke sa zistilo, 
že tam ten problém je väčší ako sme predpokladali, a že tam treba riešiť aj kanalizáciu, tak sa 
momentálne vypracováva posudok na to a bude sa robiť rozpočet. Presunie sa oprava na 
prázdniny júl, august 2020. Potom sa robia čiastkové opravy, ako je napr. lapač tukov na Náb. 
mládeže, prípojka kanalizácie na ZŠ Novozámocká a na MŠ Staromlynskej. Toto sú stavebné 
úpravy, ktoré stihneme cez tieto dva mesiace. Počas školského roka to nemôžeme opravovať.   
 
p. Dovičovič – dotknem sa toho, čo nie je v rozpočte a budeme sa musieť s tým vyrovnať. 
Aktuálne je na energie, údržbu a opravy na športoviská vyčlenených v rozpočet 800 tisíc eur a 
stav k 31.5. je 480 tisíc vyčerpaných. Treba si uvedomiť, nie sú v tom zahrnuté výdavky, 
ktoré súviseli s prípravou letného kúpaliska na sezónu. Ďalej si uvedomiť, že zimný štadión, 
chladenie na ňom a vysoká spotreba energie je nižšia v zimných mesiacoch ako v mesiacoch 
august a september. Keď začneme chladiť, budú znamenať vysokú záťaž čo sa týka spotreby 
elektrickej energie na zimnom štadióne. A keď to veľmi zjednoduším a budem extra 
polohovať tých 5 mesiacov na 12 mesiacov, tak to vychádza na 1 mil. 120 tisíc. A zatiaľ je 
tam schválených 800. Ten aktuálny deficit je okolo 300 tisíc euro. A týka sa to aj druhej 
položky, pretože pokiaľ budeme brať do úvahy najmä potreby - výdavky na zabezpečenie 
prevádzky kúpaliska a to personálne, kde išla minulý rok hore minimálna mzda a príplatky za 
prácu sobotu, nedeľu a vo sviatok, tak tam treba rátať tiež so zvýšením. Upozorňujem na to, 
že bude potrebné tieto finančné prostriedky hľadať, pokiaľ sa nechceme dostať do situácie, 
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kedy bude musieť byť vypnutý prívod elektriny na niektorom z objektov a to kvôli tomu, že 
nebudeme mať dostatok financií.  
 
p. Rácová – už som dnes upozorňovala na to, že nemáme dofinancované školy a očakávala 
som, že v tomto rozpočtovom opatrení túto kapitolu konečne uzatvoríme. A preto som sa 
usilovala na to upozorniť. Očakávala som, že dodatok VZN bude predchádzať rozpočtovému 
opatreniu. Bola som poučená, že to mienite riešiť a vedenie mesta nevidí problém riešiť to až 
5. septembra. Domnievam sa, že to je skutočne neskorý termín. K dnešnému dňu nemáme 
celkom dofinancované ZŠ. Podľa nového dodatku na personálne náklady im chýba 164 781 
eur a pri normatíve a pri percente, ktoré sme schválili, musíme dofinancovať aj súkromné 
školské jedálne vo výške 32 540 eur a to sa v tomto materiáli nenachádza. Hoci sa píše jún. Je 
to neprijateľné a verím, že sa to nebude v budúcnosti opakovať, a že naši riaditelia sú na toľko 
schopní, že toto obdobie prežijú. Na tieto peniaze čakajú a vyslovene ich potrebujú. Takže ja 
by som tu chcela počuť nejakú garanciu, že to budeme riešiť pri dodatku a uložíme 
ekonomickému oddeleniu, aby tieto peniaze boli poslané  školám. Je taká predstava vedenia 
mesta, že to bude riešiť 5.9. v rozpočtovom opatrení?  
 
p. primátor – presne tak to je, 5.9. budeme robiť rozpočtové opatrenie, ktoré bude 
zohľadňovať všetky tieto veci.   
 
p. Orságová – mám prehľad všetkých platieb, ktoré mesto poskytlo svojim školským 
zariadeniam. Je to veľké množstvo peňazí. Je to 130 tisíc, ktoré dostali na vybavenie 
školských jedálni, 270 tisíc na mzdy, ktoré boli na dofinancovanie. Ďalšia vec bolo na 
dofinancovanie tých investičných vecí, opravy školských budov a to je 1 mil. 945 tisíc. 
A teraz v ďalšom materiáli ideme schvaľovať 164 tisíc. Myslím si, že v tomto ohľade sa 
naozaj mesto veľmi postaralo o svoje školy a školské zariadenia.     
 
Hlasovanie č. 17 o návrhu na uznesenie – 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 
 
U z n e s e n i e    číslo 208/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Nitry       mat. č. 201/2019 
 
Materiál uviedol Mgr. Martin Horák, vedúci odboru inovácií, transparentného riadenia a 
klientskej spokojnosti.  
 
Spravodajca: p. Oliver Pravda 
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p. Pravda – predkladám pozmeňovací návrh k tomuto uzneseniu v tom zmysle, že navrhujem 
zmenu znenia v článku 2 – ods. 1 písmeno k) tohto VZN 9/2019 o poskytovaní dotácii 
z rozpočtu mesta Nitry tak, že slovné spojenie Verejné priestory sa mení na Verejné 
priestranstvá, nakoľko táto terminológia je v súlade so súčasnou platnou legislatívou SR.    
 
p. Rácová – prese na tento termín, techniku som sa pýtala, čo sú to verejné priestory, aby to 
bolo presne definované. Verejný priestor -  nepokladám túto cieľovú oblasť vhodnú na 
zaradenie do účelu dotácie práve z týchto dôvodov, že to nie je presne špecifikované. Ten 
názov by mal byť tak určený, aby to bolo úplne jednoznačné. Aby to neumožňovalo lavírovať 
a využívať systém dotácií. Tak sa pýtam predkladateľa, aby nám vysvetlil cieľovú oblasť 
verejné priestory, verejné priestranstvá, čo má na mysli. A príklad nejakej dotácie, ktorá by 
bola použiteľná a nebola použiteľná, keď ide o verejný priestor. Lebo toto je novinka 
a odpoveď, ktorú som dostala na komisii, ma neuspokojila.   
 
p. Horák – tento bod som pridal do VZN kvôli tomu, že už cez NKN participatívný rozpočet 
sú podporované projekty na úpravu verejných priestranstiev. Sú to lavičky, iné aktivity, kde 
naozaj  ľudia môžu sami upravovať tie verejné priestranstvá. A chcel som to sem pridať iba 
kvôli tomu, aby sme mali právny rámec, na základe, ktorého mesto umožňuje aj túto oblasť.  
 
p. Rácová – v minulosti sa všetky tieto veci riešili ako ochrana a tvorba životného prostredia. 
Boli dotácie a v tomto to bola zadefinované. V tom zmysle, aby sa tam ľudia cítili dobre, aby 
boli funkčné, a aby to bolo aj v súlade využitím voľného času, športu. Mám o tom 
pochybnosti. A nemyslela som lavičky.  
 
Hlasovanie č. 18 o pozn. návrhu p. Pravdu – zmenu znenia v článku 2 – ods. 1 písmeno k) 
tohto VZN 9/2019 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Nitry tak, že slovné spojenie 
Verejné priestory sa mení na Verejné priestranstvá, nakoľko táto terminológia je v súlade so 
súčasnou platnou legislatívou SR.    
 
prezentácia – 21 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
   
Hlasovanie č. 19 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í  
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Nitry podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovnej schválenej zmeny: 
 
-  v  Čl. II. ods. 1 písm. k) sa slovné spojenie „verejné priestory“ nahrádza znením: „verejné                       
  priestranstvá“. 
 
U z n e s e n i e    číslo 209/2019-MZ 
 
u k l a d á 
zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť:  
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- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na úradnej 
tabuli Mesta Nitry 
                           T: do 10 dní 
 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 
na webovom sídle mesta Nitry 
                                               T: do 30 dní 
                                               K: referát organizačný 

 
prezentácia – 23 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 2 
Návrh bol schválený. 
 
 
9. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 23/2008 

o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 
           mat. č. 202/2019 
 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Peter Oremus  
 
p. Košťál – na základe čoho bola stanovená táto cena? 
 
p. Rathouský – VMČ č. 3 dňa 26.6.2019 prerokoval ,,Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste 
Nitra v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5“ a nemá žiadne pripomienky k uvedenému návrhu. 
 
p. Némová – ceny boli porovnávané z jednotlivými krajskými a aj menšími mestami napr. 
Banská Bystrica, Žilina, Piešťany, Trnava a podobne. Môžeme povedať, že vo VZN, ktorú 
máte ako prílohu k materiálu sú pôvodné ceny a aj navrhované ceny. Treba upozorniť, že tie 
navrhované ceny sú na desať rokov, kde sme zjednotili dobu nájmu na desať rokov pre všetky 
druhy a tie ceny sú nižšie ako v tých jednotlivých mestách.      
 
p. Moravčík – ako dlho sa nezvyšovali tie ceny?  
 
p. Némová – ceny neboli približne upravené desať rokov. 
 
Hlasovanie č.  20 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  
Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 23/2008 o prevádzkovom 
poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení dodatku 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. 23/2008 o prevádzkovom 
poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 
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U z n e s e n i e    číslo 210/2019-MZ 
 
u k l a d á 
vedúcej odboru majetku MsÚ  
zabezpečiť:  
- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného Dodatku č. 6                     

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku 
pohrebísk v meste Nitra v znení dodatku č. 1, 2 , 3 , 4 a 5 na úradnej tabuli  mesta Nitry
               T: do 10 dní 

                                                                                             K: referát organizačný 
 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č. 6 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku 
pohrebísk v meste Nitra v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 na webovom sídle mesta Nitry
                T: do 30 dní 

             K: referát organizačný 
 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
 
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta 
Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

           mat. č. 216/2019 
 
Materiál uviedla PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu. 
 
Spravodajca: p. Anna Šmehilová 
 
p. Rácová – v ukladacej časti tohto dodatku si dovolím podať pozmeňujúci návrh na 
uznesenie doplniť – ,,ukladá vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu pripraviť a predložiť 
návrh rozpočtového opatrenia do mestského zastupiteľstva v  9/2019 v rozpočte mesta 
a rozpočtových organizáciách finančné prostriedky v zmysle Dodatku č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete 
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, T: 05.09.2019“ 
 
p. Dovičovič – obávam sa, že s toľkými peniazmi p. Daniš nedisponuje, aby zabezpečil 
finančné prostriedky na krytie. Je nelogické, ukladať vedúcemu finančného odboru, aby 
zabezpečil prostriedky, on môže predložiť nejaký návrh, ale nemôže zabezpečiť žiadne 
prostriedky zo svojej pozície.   
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p. Rácová – nemusí tam byť sloveso zabezpečiť, ale robievame to bežne. Bežne sa to 
v uzneseniach ukladá p. Danišovi, aby takýto návrh rozpočtového opatrenia pripravil.   
 
Hlasovanie č. 21 o diskusnom príspevku p. Miškernovej v rozsahu 5 minút  
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
p. Miškerníková – chcela by som sa k tomu trošku vyhradiť, pretože moje trvalé bydlisko je 
na Veľkom Lapáši. Má byť zvýšená škôlka na medzimesto na 65 euro plus strava 
a manipulačný poplatok a dokopy to vychádza 100 euro na jedno dieťa mesačne. Keď si 
zoberieme z 500 eurového platu ako samoživiteľka matka má dať 100 euro za dieťa a kde sú 
ostatné veci? Myslím si, že žijeme v kultúrnej krajne a aj európskej, kde môžete cestovať 
a presťahovať sa do cudziny. Pochybujem, že keď ste tam len nejaký čas, presťahujete sa tam 
len za prácou a dieťa pôjde do škôlky, tak pochybujem, že tento iný štát alebo iné mestá vám 
dajú príplatok len za to, že ste z inej krajiny. Stále som okresom Nitra a ja a ani moje dieťa za 
to nemôžem, že vo Veľkom Lapáši nie je škôlka. Príde mi to veľmi diskriminačné, pretože sa 
rozdeľuje mešťan - nemešťan. To ako keby ste povedali občanom rómskej národnosti alebo 
černochovi, že mu predáte chleba za drahšie ako bielym. Je to nefér voči matkám. A vlastne 
za to, že keď žijeme na dedine a snažíme sa spraviť deťom zdravé prostredie, tak to ako keby 
sme boli potrestaní za to, ako keby to bol nejaký nadštandard. Je to nefér, že sa tu rozdeľuje                     
na mešťanov a nemešťanov a teraz plaťte. Vyhrádzajú sa podielové dane, tak prečo si mesto 
od starostu nevypýta? Ja som obyčajná žena s jedným dieťaťom a keby som chcela druhé, tak 
si ho nemôžem dovoliť a tým pádom počet obyvateľstva klesne, pretože každý normálny 
človek bude takto rozmýšľať, že si to nebude môcť dovoliť.     
 
Hlasovanie č. 22 o pozmeňovacom návrhu p. Rácovej – ukladá vedúcemu odboru ekonomiky 
a rozpočtu pripraviť a predložiť návrh rozpočtového opatrenia do mestského zastupiteľstva                
v  9/2019 v rozpočte mesta a rozpočtových organizáciách finančné prostriedky v zmysle 
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených       
na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 
Termín 05.09.2019. 
 
prezentácia – 25 
za – 17 
proti – 1 
zdržal sa – 7 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 23 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených 
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 
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Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy            
a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl         
a školských zariadení Slovenskej republiky 
podľa predloženého návrhu 
 
U z n e s e n i e    číslo 211/2019-MZ 
 
u k l a d á 
vedúcej odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť: 
- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného Dodatku č. 1 k VZN        

č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky na úradnej tabuli mesta Nitry 
              T: do 10 dní 
 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č. 1      
k VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku                 
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy         
a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl    
a školských zariadení Slovenskej republiky na webovom sídle mesta Nitry 
               T: do 30 dní 
               K: referát organizačný 

u k l a d á 
vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu 
pripraviť a predložiť návrh rozpočtového opatrenia do mestského zastupiteľstva v  9/2019 
v rozpočte mesta a rozpočtových organizáciách finančné prostriedky v zmysle Dodatku č. 1     
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry a 
zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
                                                                                                               T: 05.09.2019 
 
prezentácia – 25 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
11. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku                     

na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno                                 
- vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

           mat. č. 145/2019 
 
Materiál uviedla PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu. 
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Spravodajca: p. Anna Šmehilová 
 
p. Obertáš – v prvom rade by som chcel poďakovať p. Orságovej za veľmi podrobnú 
informačnú správu k tomuto materiálu a klobúk dolu. A zároveň by som ju chcel poprosiť, 
keby vedela povedať, že mimo legislatívy, čo mesto zdvíha v rámci tejto VZN.   
 
p. Orságová – takže zdvíhame poplatok za MŠ zo 14 na 20, poplatok v školskom klube detí 
z 10 na 15. Jednotlivé zmeny v réžiách v MŠ 2,50 v ZŠ 5 euro.   
 
p. Dovičovič – p. Orságová to vysvetlila precízne.  
 
p. Bakay – po spracovaní tohto materiálu sa dal ešte hlavnému kontrolórovi a zažiadalo sa 
o stanovisko. Na základe podnetov hlavného kontrolóra máme ešte pozmeňujúci návrh                  
na uznesenie - V celom znení návrhu VZN sa dopĺňa za pojem životné minimum „plnoletej 
fyzickej osoby“ 
 
V § 1 Úvodné ustanovenie v  bode l. sa dopĺňa slovo vyznačené v „tučným písmom“. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu „výdavkov“ 
a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitra. 
 
V § 2 v bode 1.1. a v § 3 v bode 1.1. 
sa dopĺňa za pojem Týždenná hodinová dotácia text „(počet hodín v týždni)“. 
 
V  § 2 v bode 1.1 sa vypúšťa pôvodné znenie v tabuľke Samostatne zárobkovo činná osoba 
nad 25 rokov a nahrádza sa novým znením: „Dospelá osoba nad 25 rokov“. 
 
V § 2 v bode 2.1.4 sa vypúšťa celé znenie textu a nahrádza sa znením: 
 „Výška valorizácie poplatkov za dieťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním                 
s trvalým pobytom v Meste Nitra od troch rokov bude v nasledujúcich rokoch závislá            
od zmeny životného minima plnoletej fyzickej osoby vo výške 10 % zaokrúhlene na celé číslo.“ 
 
V § 4 v bode 1.1. za § 140 ods. 9  dopĺňa „a § 141 ods. 5“.  
 
V § 4 v bode 1.3.3 sa dopĺňa za textom veta: „Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je 
povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným 
pásmom.“ 
V § 4 v bode 1.4. v úvodnej vete sa dopĺňa  text  vyznačený v „tučným písmom“:  
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods.10  a „§ 141 ods. 6“ školského zákona určuje 
výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej 
jedálni „a vo výdajnej školskej jedálni“.  
 
V § 4 v bode 1.4.1. sa za pojem v školskej jedálni dopĺňa „a výdajnej školskej jedálni“. 
  
Bod 1.5.8 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: „1.5.8. Finančnú  zábezpeku vo výške 30 
Eur uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka ako zábezpeku na spotrebovanú stravnú 
jednotku, na ktorú nebola poskytnutá dotácia. Zábezpeka bude vyúčtovaná po skončení 
školského roka.“ 
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p. Oremus – tento materiál hodnotím ako veľmi zásadný a podstatný a ďakujem za kvalitné 
spracovanie, ktoré vedúca pripravila. Pokiaľ vieme zvolať mimoriadne zastupiteľstvo 
k hazardu, tak určite sme mohli zvolať aj k tejto téme, pretože nie je možné, aby sme rodičov 
informovali o tých platbách za stravné pred týždňom a my až teraz prejednávame tento 
materiál a ideme ho schvaľovať. To je nemysliteľné, aby takéto niečo prebehlo v našom 
meste. Mám z toho dojem a asi aj ostatní občania, že ideme previesť zodpovednosť na 
rodičov, aby oni znášali navyšovanie sadzieb, ktoré navrhujete. Chápem filozofiu, že chcete 
donútiť rodičov, aby deti do troch rokov dávali do jaslí a nie do MŠ. Ale treba vytvoriť aj 
dostatok kapacity, aby tam tie deti mohli byť umiestnené. Čo sa týka detí mimo Nitry, tak 
téma je veľmi ťažká. Ale v prvom rade my ako zriaďovateľ sa musíme starať o naše školy 
a vytvoriť podmienky. To znamená, že potvrdzujem len to, čo som hovoril na 
predchádzajúcich zastupiteľstvách, že pokiaľ nemáme vyriešené naše školy, tak nemôže riešiť 
nad rámec zákona školy iných zriaďovateľov. A na tom trvám a budem aj naďalej. Z hľadiska 
ŠKD, cena z 10 euro bude zvýšená na 15 euro, to je pre mňa neakceptovateľné a vo svojom 
návrhu budem požadovať, aby sa to vrátilo znova na 10 euro. My sa neporovnávajme 
z Bratislavou, ako to je uvedené v dôvodovej správe. My nie sme Bratislava. Čo sa týka ZŠ,  
tak to bol vládny nápad alebo snaha, aby sme čo najviac deti dostali do školských jedálni, 
a aby sa tam stravovali. Tak zhruba okolo 600 detí viacej by sa malo stravovať. Neviem, ako 
to poriešiť, aby rodičia neboli v septembri zaťažení  tým, že musia jednorazovo zaplatiť 30 
euro zábezpeku. Čo nie je malý obnos peňazí pre tých rodičov a myslím si, že treba hľadať 
iný spôsob, ako toto poriešiť. Režijné náklady 5 euro je tiež veľký skok a ja by som to navrhol 
0,1x 20 obedov a to sú 2 eura/mesiac. Čiže môj návrh je zmeniť text - V § 2 ods. 2 MŠ od 
troch rokov úhrada 14,- €/mesačne, v § 3 ods. 2 ŠK pre ZŠ 1 žiak úhrada 10,-€/mesačne v § 4 
ods. 1.4.1 režijné náklady v školskej jedálni MŠ 1,- €/mesačne, ZŠ 0,1,eur/obed (2,-€/mesiac) 
 
p. Dovičovič – to, že to rodičia vopred vedeli, je úplne prirodzené, pretože už zo zákona VZN 
musí byť 15 dni pred rokovaním zverejnené. Problém cudzí verzus domáci je jednoducho 
taký, že doteraz sa to nedialo, ale je našou povinnosťou, aby sme v miestach, kde dotujeme 
z nášho rozpočtu a z daní našich obyvateľov, aby sme rozlišovali medzi tými, ktorí tie dane 
pre mesto odvádzajú a medzi tými, ktoré ich neodvádzajú. To je ekonomická realita. 
A posledné nedá sa pochváliť p. doktorku Orságovú, ako to perfektne spracovala a potom jej 
to pomeniť.    
 
p. Šmehilová – chcela by som veľmi pekne poprosiť tie platby od rodičov, aby sme ich vedeli 
sprocesovať tak, aby neboli rodičia v MŠ nútení preukazovať doklad o vyplatení priamo 
vedúcej jedálne. Neviem, či je to možné, ale keď sa stane, či už v MŠ alebo ZŠ, ak má niekto 
z rodín viacero detí, tak tie zábezpeky a tie všetky platby sa v septembri napočítajú, tak by 
som chcela, aby sme nejakým usmernením z odboru školstva to upravili tak, aby tieto platby 
mohli na nejaké splátky alebo na nejaký časový interval splatiť. Lebo sa to môže na začiatku 
roka vyšplhať dosť na vysokú sumu, tak aby sme boli v tomto sociálni a ústretoví.  
 
p. Rácová – chcela by som oceniť vysokú úroveň odbornosti spracovania tohto materiálu 
a takto by mali vyzerať materiály na MZ. Ale to však neznamená, že musím súhlasiť aj z jeho 
závermi. Už na komisii školstva som naznačila, že finančný nárast akokoľvek odôvodnený 
v tomto materiáli s poukazom na krajské mestá je značný. Chýbal mi tam sociálny aspekt. 
A potom aj tá prestíž, že mesto Nitra dokáže aj v ťažkých situáciách aj pri nárastoch urobiť 
isté úpravy, ale nepôjde až k mantinelom. Dojem, že mesto veľmi šikovne využíva 
skutočnosť, že štát platí obedy na ZŠ na zvýšenie poplatkov, tento dojem, ktorý vznikol       
vo verejnosti a tento dojem tu je a veľmi ťažko sa vysvetľuje a presadzuje názor, že to tak nie 
je. Nepovedala by som, že je pre mňa rozhodujúce porovnanie s inými krajskými mestami. ZŠ 
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v tej tabuľke nie sú a to je jediný nedostatok, ktorý mi tam chýba. Ale keď pozrieme ŠKD, 
mali sme 10 a toľko mala aj Žilina, Trnava, Bystrica, Prešov 12 a jediné Bratislava mala 15, 
tak netvrďme, že je toto pre nás rozhodujúce. Réžia v MŠ v krajských mestách je 
v intervaloch od 1 až do 5, Bratislava mala až 10. Preto aj na komisii školstva som sa snažila 
dosiahnuť konsenzus v tom, že či to musíme robiť takto skokom, čo môže byť pre tie rodiny 
zložité. I keď riaditelia tvrdia, že tá prvá reakcia rodičov je dobrá. Snažila som sa zistiť, ako 
sa k tejto situácii stavajú súkromné a cirkevné ZŠ a MŠ a koľko pýtajú za klub. A dostala som 
informáciu, že zostávajú na úrovni 10 eur. Je to aj obava z toho, aby počet detí v ŠKD 
neklesol. Najväčšie výhrady som mala k réžii a aj k poplatkom. Ten nárast je tam päťnásobný 
pri MŠ 2,5. Trocha som pátrala, ako je to na stredných školách, kde VÚC má prijaté 
uznesenie na réžiu v intervaloch 0,0 - 2 €/obed. Pričom škola sa rozhodne, čo si vyberie. 
Pretože niektoré školy nechcú dať réžiu, aby nestratili stravníkov. Tento postup je logický, že 
to nie je celoplošne, že to je za obed, lebo tá réžia a to opotrebovanie a to všetko vzniká len 
pri varení obeda. Bolo to zdôraznené, že tá réžia je na taniere, lyžičky, na vybavenie tej 
školskej jedálne. To znamená, že ten, kto sa na tom podieľa menej, by mal aj menej platiť. 
Preto som navrhovala, aby sme nešli na päťnásobok, a aby sme zaviedli platbu za obedy 0,1 
alebo 0,2 za obed. Vieme, že chorobnosť je vysoká a môžu tam nastať takéto prípady. Dalo by 
sa to riešiť aj výnimkami, kedy tá réžia klesne, kedy ju ten rodič v plnej výške nemusí 
uhradiť. Samozrejme, že pri takomto náročnom a v takom krátkom čase sa to úplne 
nepodarilo celkom rozdiskutovať, takže toto bola polemika, ktorú sme viedli na komisii 
školstva. Ja som si pozrela, že či sme nútení preniesť zodpovednosť na rodičov a takto 
drasticky zvýšiť poplatky. My sme VZN v januári 2019 použili celoslovenský koeficient 
93,78, ktorý nám navýšil dotáciu. A skutočne sme posilnili dotáciu do MŠ. A pôvodná dotácia 
2 342 sa zvýšila na 2 560. My sme týmto VZN dali plus 218 eur. A preto sa pýtam, pri tejto 
situácii skutočne musíme pýtať zo 14 na 20? ŠKD takisto, veď tam boli dopady toho VZN, 
pridali sme na každého žiaka ŠK 48. Môžete argumentovať ,,dalo mesto, nech dá aj rodič“. Je 
školstvo prioritou? A či je správne zaťažiť rodiča takým skokom a naraz, len preto, že sa to 
päť rokov nerobilo? Podporujem návrh, ktorí sme vypracovali a osobne si myslím, že by bolo 
vhodné urobiť prestávku a porozprávať sa o tom, aby prišlo k nejakému konsenzu.   
 
p. Orságová – tie údaje, ktoré sú v materiáli, boli do roku 2018. Nitra je hlboko po všetkými 
krajskými mestami. Čo sa týka informácii cirkevných škôl, tak aj oni zvýšili réžiu na 5 eur.  
ŠKD neviem, či si uvedomujú dopad zákona, ktorý znižuje úväzky vychovávateľov. A toto 
všetko bude dopad na rozpočet, financovanie zriaďovateľov. Všetci zápasia s tým istým ako 
aj my. Doteraz neboli aktuálne informácie až teraz schvaľujú a vychádzajú. A to všetko na 
základe toho, že všetky tie zákony a zákonné úpravy boli vysvetľované až v šiestom mesiaci. 
Čiže, ani nie, ostatné mestá nemohli urobiť nové VZN k tejto tematike skôr. A tie, čo ich 
urobili skôr, tak museli meniť finančné pásma a znova ich museli zmeniť, pretože už neboli 
aktuálne. Už som spomenula, že nám to priniesla legislatíva. Keby tá legislatíva nebola taká 
aká je, tak možno ani mesto Nitra takto nezasiahne do tých poplatkov. Pani Šmehilová, viem 
o probléme s ústrižkami, ale máme vo VZN, že platný doklad o zaplatení je zákonný zástupca 
dieťa alebo žiaka povinný predložiť na základe požiadania vedúcej pri nejakých 
nezrovnalostiach. Ale rozmýšľame o systéme, kde by rodičia nemuseli predkladať. Ale to je 
systém, ktorý by do budúcnosti zaviedlo mesto, aby sa to vedelo odkontrolovať. Aj s p. 
Horákom sme to predebatovali, a že by sme vyšli rodičom ústrety.  
 
p. Dovičovič – súhlasím, že by bolo treba si spraviť prestávku, aby sme si to prediskutovali. 
Ale treba si uvedomiť, že toto nie je pánska, úradníkov, primátora a ani poslancov vôľa. To je 
reakcia na realitu. Možno to ľúbivo vyzerá, že toto dajme dolu, ale nás to v iných veciach 
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dobehne. Zistíme, že nie sú peniaze a potom budeme dofinancovávať z nášho rozpočtu 
a potom nebudeme robiť iné akcie.  
 
p. Bakay – zábezpeka je 30 euro, ale doteraz, keď dieťa nastúpilo do školy, dostalo šek na 
celomesačnú stravu, čiže zaplatili tak či tak tých 30 euro. Momentálne to bude len na tú 
zábezpeku a v ostatných mesiacoch už platiť nebude.  
 
p. Štefek – dobre všetci vieme, že obedy zadarmo nie sú zadarmo. Prenáša sa veľa vecí na 
mestá a obce. Keď tam bude ten výpadok, tak neviem, ako sa vysporiadame s týmto. 
Rozumiem, že ideme diferencovať mestských a mimo mestských. Následne nám tie mimo 
mestské deti idú do našich ZŠ, ktoré napĺňame a to nám už nevadí. Ja som zvedavý, kde 
zoberieme 144 detí na novú MŠ v Kasárňach. Tam musíme všetky tri MŠ zachovať a kde 
zoberieme 144 detí? Bola tu nastavená sociálna politika voči školstvu. Tak tu nevyčítajme, čo 
tu robili minulé MZ. Taká bola politika mesta a diferencia tých detí mimo okresu a pozeráme 
sa na to aj pri tých súkromných, cirkevných, keď sme im dali v januári. A pozerali sem na to, 
koľko žiakov im tam chodí. Veď my bez nejakých počtov sme im tam dali a teraz sa možno 
v septembri, októbri budeme čudovať.  
 
p. Orságová – máme zapísaných vyše tisíc detí a môžeme prijať 785 a 247 deti nie je 
umiestnených.  
 
Hlasovanie č. 24  o diskusnom príspevku p. Miškernovej v rozsahu 3 minút 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
p. Miškernová – zdá sa mi, že už je o tom rozhodnuté. Chcela by som sa opýtať. Vlastne ten 
65 eurový poplatok robí 464% nárast na rozpočet rodiny, keď si zoberieme, že koľkokrát sa 
nachádza 14 euro v tých 65. Ďalej sa dofinancovávajú škôlky. My sme našu škôlku 
dofinancovávali z rodičovských príjmov, lebo sa dával drevený obklad, rodičia chodia 
pomáhať, zametať, kosiť a veľa vecí sa v našej MŠ robí z vôle rodičov. Takže mesto nemôže 
povedať, že my ako medzimesto, že sme nedotovali mestskú  MŠ. Chcem sa opýtať, keď je 
prisťahovalec a bude to mať s cudzineckej  polícii ubytovňu a prinesie si sem rodinu a dá deti 
do škôlky, tak z čoho sa bude dofinacovávať toto dieťa? Bude sa brať ako občanom Nitry 
a budú sa brať nejaké dane? A prechodný pobyt, či tiež spadá do tohto financovania, ktorým 
budú zaťažení rodičia? 
 
p. primátor – my ako mesto Nitra sme síce krajské mesto, ale dostávame balík peňazí zo štátu, 
ktorý je viazaný na to, koľko tu má ľudí napísaných na trvalý pobyt. Pokiaľ nemáte u vás MŠ, 
tak by ste sa mali ísť porozprávať so starostom a s poslancami, prečo ju tam nemáte. Pokiaľ ju 
tam nemáte a ani ju tam mať nebudete, tak je to potom debata na tom, aby ju začala 
dofinancovávať vaša obec. Ale dá sa to spraviť aj priamo, že vám ten zvyšok doplatí. Pretože 
tak ako my máme povinnosti ako samospráva a máme aj to sociálne cítenie, tak tu robíme tie 
MŠ. A to, že  u vás v obci nemáte tú MŠ, tak to už je šikovnosť alebo nešikovnosť starostu, 
alebo starostky.   
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p. Ajdariová – hneď vedľa Veľkého Lapáša je Malý Lapáš, kde je MŠ. A je to vnímané, 
akoby jedna veľká dedina.  
 
p. Miškernová – nie je to jedna dedina, sú to dve dediny a každá ma svojho  starostu, takže je 
to rozdelené.  
 
p. Ajdariová – ide len o to, že hneď vo vedľajšej dedine je MŠ. A ja osobne už piatym rokom 
do nej chodím robiť preventívne vyšetrenie zraku detičkám. 
 
p. Miškernová – to je v poriadku. Robila sa tu štatistika, koľko sa narodí deti v Nitre a podľa 
toho sa dáva štatistika, že koľko detí pôjde do MŠ a aká bude obsadenosť. Moja dcéra sa tiež 
narodila v Nitre a veľa mamičiek chodí rodiť do iného mesta, tak kde majú dôveru, takže nie 
je to smerodajné.   
 
p. primátor – my ako mesto Nitra máme každý rokom menej a menej  obyvateľov s trvalým 
pobytom. Pretože čím ďalej viac a viac sa nám ľudia vysťahovávajú do týchto satelitov. A my 
ako mesto tým trpíme, pretože nám neprichádzajú financie. Tu je zle nastavené rozdeľovanie 
financií a to hore ako štát. Tu je veľký problém, lebo my vám tu robíme podporu, ale štát nás 
v tom nepodporuje. Čiže vy doplácate na tú politiku toho štátu. 
 
p. Miškernová – pokiaľ mám informáciu, tak sme to len my Nitra, Bratislava, Prešov. 
A ostatné mestá sú kde?     
 
p. primátor – stačí nám, že už tu politiku tlačí Bratislava a toto je ten obrovský problém.  
p. Balko – treba si uvedomiť, že obyvatelia mimo trvalého pobytu mesta v okolitých obciach, 
to nie je žiadna pokuta. Rozdiel je v tom, že tú sumu, ktorú negarantuje a nemáme ju od štátu, 
tak ten rozdiel si platíte akurát vy. Pretože, tak rovnako je neférové, aby sa vám na tú sumu 
skladali občania mesta Nitry.   
 
p. Varga – neskladáme sa aj my na niektorých rómskych spoluobčanov, ktorí tu nemajú trvalý 
pobyt?  
 
p. primátor – skladáme, ale  niekde začať musíme.  
 
p. Varga – no, tak sa prestaňme skladať!  
 
p. Keselyová – v diskusii odznelo veľa diskusných príspevkov, ktoré hodnotili materiál ako 
kvalitný, ale ja, žiaľ, musím konštatovať, že návrh VZN je nekvalitný. Kvalitná je síce 
dôvodová správa, to je pravda. Ale vy ako poslanci neschvaľujete dôvodovú správu, ale VZN. 
A toto VZN má veľa nedostatkov a nezrovnalostí. Na základe toho, že som si VZN 
naštudovala, som vypracovala stanovisko. Dohodli sme sa s vedením, že toto stanovisko 
zapracujeme do pozmeňovacieho návrhu, ktorý bol predložený. Bez tohto stanoviska ho 
neodporúčam schváliť, lebo mám veľa nezrovnalostí a dokonca by sa nedalo ani kontrolovať. 
Nie je tam napr. stanovená výška finančnej zábezpeky, pojem životného minima, poplatky za 
výdajnú školskú jedáleň a je ich tam veľa. Výška legislatívnych poplatkov neexistuje, štát 
neurčuje výšku poplatkov školských zariadení a v jedálňach. Je to skôr na zriaďovateľovi, a to 
má určiť vo VZN. Čo sa navrhuje k výške poplatku, tak k tomu nemám žiadne námietky.        
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Hlasovanie č. 25 o pozmeňovacom návrhu p. Bakaya - Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, 
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a 
podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Nitry podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien:  
 
V celom znení návrhu VZN sa dopĺňa za pojem životné minimum „plnoletej fyzickej osoby“ 
 
V § 1 Úvodné ustanovenie v  bode l. sa dopĺňa slovo vyznačené v „tučným písmom“. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu „výdavkov“ 
a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitra. 
 
V § 2 v bode 1.1. a v § 3 v bode 1.1. 
sa dopĺňa za pojem Týždenná hodinová dotácia text „(počet hodín v týždni)“. 
 
V  § 2 v bode 1.1 sa vypúšťa pôvodné znenie v tabuľke Samostatne zárobkovo činná osoba 
nad 25 rokov a nahrádza sa novým znením: „Dospelá osoba nad 25 rokov“. 
 
V § 2 v bode 2.1.4 sa vypúšťa celé znenie textu a nahrádza sa znením: 
 „Výška valorizácie poplatkov za dieťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním                 
s trvalým pobytom v Meste Nitra od troch rokov bude v nasledujúcich rokoch závislá            
od zmeny životného minima plnoletej fyzickej osoby vo výške 10 % zaokrúhlene na celé 
číslo.“ 
 
V § 4 v bode 1.1. za § 140 ods. 9  dopĺňa „a § 141 ods. 5“.  
 
V § 4 v bode 1.3.3 sa dopĺňa za textom veta: „Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je 
povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným 
pásmom.“ 
V § 4 v bode 1.4. v úvodnej vete sa dopĺňa  text  vyznačený v „tučným písmom“:  
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods.10  a „§ 141 ods. 6“ školského zákona určuje 
výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej 
jedálni „a vo výdajnej školskej jedálni“.  
 
V § 4 v bode 1.4.1. sa za pojem v školskej jedálni dopĺňa „a výdajnej školskej jedálni“. 
  
Bod 1.5.8 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: „1.5.8. Finančnú  zábezpeku vo výške   
30 Eur uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka ako zábezpeku na spotrebovanú stravnú 
jednotku, na ktorú nebola poskytnutá dotácia. Zábezpeka bude vyúčtovaná po skončení 
školského roka.“ 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 26 o pozmeňovacom návrhu p. Oremus- V § 2 ods. 2 MŠ od troch rokov 
úhrada 14,- €/mesačne, v § 3 ods. 2 ŠK pre ZŠ 1 žiak úhrada 10,-€/mesačne v § 4 ods. 1.4.1 
režijné náklady v školskej jedálni MŠ 1,- €/mesačne, ZŠ 0,1,eur/obed (2,-€/mesiac) 
 
prezentácia – 26 
za – 7 
proti – 9 
zdržal sa – 10 
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie č. 27 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a 
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných 
schválených zmien:  
 
V celom znení návrhu VZN sa dopĺňa za pojem životné minimum „plnoletej fyzickej osoby“ 
 
V § 1 Úvodné ustanovenie v  bode l. sa dopĺňa slovo vyznačené v „tučným písmom“. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu „výdavkov“ 
a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitra. 
 
V § 2 v bode 1.1. a v § 3 v bode 1.1. 
sa dopĺňa za pojem Týždenná hodinová dotácia text „(počet hodín v týždni)“. 
 
V  § 2 v bode 1.1 sa vypúšťa pôvodné znenie v tabuľke Samostatne zárobkovo činná osoba 
nad 25 rokov a nahrádza sa novým znením: „Dospelá osoba nad 25 rokov“. 
 
V § 2 v bode 2.1.4 sa vypúšťa celé znenie textu a nahrádza sa znením: 
 „Výška valorizácie poplatkov za dieťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním                 
s trvalým pobytom v Meste Nitra od troch rokov bude v nasledujúcich rokoch závislá            
od zmeny životného minima plnoletej fyzickej osoby vo výške 10 % zaokrúhlene na celé 
číslo.“ 
 
V § 4 v bode 1.1. za § 140 ods. 9  dopĺňa „a § 141 ods. 5“.  
 
V § 4 v bode 1.3.3 sa dopĺňa za textom veta: „Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je 
povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným 
pásmom.“ 
V § 4 v bode 1.4. v úvodnej vete sa dopĺňa  text  vyznačený v „tučným písmom“:  
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Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods.10  a „§ 141 ods. 6“ školského zákona určuje 
výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej 
jedálni „a vo výdajnej školskej jedálni“.  
 
V § 4 v bode 1.4.1. sa za pojem v školskej jedálni dopĺňa „a výdajnej školskej jedálni“. 
  
Bod 1.5.8 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: „1.5.8. Finančnú  zábezpeku vo výške   
30 Eur uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka ako zábezpeku na spotrebovanú stravnú 
jednotku, na ktorú nebola poskytnutá dotácia. Zábezpeka bude vyúčtovaná po skončení 
školského roka.“ 
 
U z n e s e n i e    číslo 212/2019-MZ 
 
u k l a d á   
vedúcej Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť: 
- prostredníctvom referátu klientskeho centra  vyvesenie vydaného Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov             
a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach                         
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na úradnej tabuli mesta Nitry 

                            T: do 10 dní 
                            K: referát organizačný 
 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na webovom sídle mesta Nitry   

                            T: do 30 dní 
                 K: referát organizačný 
 
 
prezentácia – 26 
za – 21 
proti – 2 
zdržal sa – 2 
Návrh bol schválený. 
 
 
12. Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých   mat. č. 203/2019 
 
Materiál uviedla PhDr. Naďa Šimová, vedúca odboru sociálnych služieb. 
 
Spravodajca: p. Anna Šmehilová   
 
p. Ajdariová – budem sa k vám prihovárať ako zástupca únie nevidiacich, keďže je to moja 
priorita, práca. Chcela by som poďakovať všetkým občanom mesta Nitry, organizáciám, 
našim pracovníkom na úrade, pracovníkom z ÚSVaR a všetkým ľuďom, ktorí sa angažovali 
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a pomohli, aby sme tu dnes mohli tento dokument schvaľovať. A verím, že všetko to, čo bude 
nasledovať, bude prínosom pre všetkých občanov mesta Nitry.   
 
p. Šmehilová – chcem poďakovať spracovateľom tohto dokumentu, veľmi sa z toho teším, 
pretože sme tu dve a p. Vančo, ktorí sme boli iniciátori akčného plánu pre všetkých, ktorý 
zlyhal na tom ľudskom potenciáli, že sa toho tu nikto neuchytil. Boli sme vlastne prvé mesto 
na Slovensku, ktoré takýto dokument malo a bohužiaľ, aj na základe mojich vystúpení na MZ 
v minulom volebnom období boli kritické slová k tomuto. Ja by som bola veľmi rada, aby 
tento dokument bol vzorom pre ďalšie mestá, obce, a aby sa začalo realizovať. Je naozaj 
potrebné, aby to niekto riadil a nezostalo to len na sociálnom odbore. Chcem poďakovať 
komisii a ÚHA, že už začínajú tuto tému realizovať. A uvítame aj účasť, aktivitu iných 
odborov a nielen mesta. A ja teraz ako poslankyňa chcem poďakovať za veľmi aktívny 
a profesionálny prístup p. doc. Martine Hrozenskej, ale aj vedúcej odboru sociálnych služieb 
Naďke Šimovej a veľmi pekne ďakujem.       
 
p. primátor – ja sa chcem tiež poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali. Bola tam vidieť tá 
participácia a tá záverečná konferencia vypálila úplne super. A som rád, že máme takúto 
krásnu kuchárku, z ktorej môžeme ďalej pokračovať a všetko bude tak nastavené, že to 
nebudeme musieť druhýkrát prerábať kvôli bezbariérovosti.         
 
Hlasovanie č. 28 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Stratégiu prístupnosti mesta Nitry pre všetkých 
s c h v a ľ u j e   
Stratégiu prístupnosti mesta Nitry pre všetkých  
 
U z n e s e n i e    číslo 213/2019-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
13. Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre               

na II. polrok 2019       mat. č. 198/2019 
    
Materiál uviedla Ing. Andrea Trojanovičová, odborný referent, referát organizačný.   
 
Spravodajca: p. Anna Šmehilová  
 
Hlasovanie č. 29 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2019 
s c h v a ľ u j e  
Časové plány práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2019  
 
podľa predloženého návrhu 
 
U z n e s e n i e    číslo 214/2019-MZ 
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prezentácia – 21 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2018-MZ zo dňa 

03.12.2018 v znení uznesenia č. 406/2018-MZ zo dňa 19.12.2018   
          mat. č. 226/2019 

 
Materiál uviedla Ing. Andreja Trojanovičová, odborný referent, referát organizačný.    
 
Spravodajca: p. Šmehilová 
 
Hlasovanie č. 30 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2018-MZ zo dňa 03.12.2018 
v znení uznesenia č. 406/2018-MZ zo dňa 19.12.2018 
s c h v a ľ u j e  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2018-MZ zo dňa 03.12.2018 
v znení uznesenia č. 406/2018-MZ zo dňa 19.12.2018 
a to tak, že vo výrokovej časti uznesenia „k o n š t a t u j e“ sa vo výbore „VMČ č. 7 – 
Chrenová, Janíkovce“ vypúšťa meno: „Mgr. Michaela Hefková“ a pripája sa meno:            
„Mgr. Miloslav Špoták“ 
 
U z n e s e n i e    číslo 215/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
15. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 7/2019-MZ zo dňa 

31.01.2019,  
Návrh na doplnenie člena do: 
-  Komisie mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie,  
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu    

verejného zdravia a 
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok    
a komunálne činnosti z radov poslancov    mat. č. 227/2019
  

Materiál uviedla Ing. Andreja Trojanovičová, odborný referent, referát organizačný.    
 
Spravodajca: p. Šmehilová       
 
p. Balko – dávam pozmeňovací návrh – II. volí sa vypúšťa znenie: „Komisie Mestského 
zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia“ a nahrádza 
sa znením: ,,Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú mobilitu“ 
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Hlasovanie č. 31 o návrhu p. Balka na uznesenie – II. volí sa vypúšťa znenie: „Komisie 
Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného 
zdravia“ a nahrádza sa znením: ,,Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú 
mobilitu“ 
 
prezentácia – 21 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 32 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 7/2019-MZ zo dňa 31.01.2019, 
Návrh na doplnenie člena do: 
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie,  
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného 

zdravia 
a 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti 

 
z radov poslancov 

 
I.  

 
s c h v a ľ u j e 
 
- zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 7/2019-MZ zo dňa 31.01.2019 a to 

tak, že vo výrokovej časti „v o l í“  v  komisii pod por. č. 6. „Komisia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie“ vypúšťa znenie: „5. Mgr. 
Miloslav Špoták“. Doterajšie por. č. „6.“ sa označuje ako por. č. „5.“. 

 
II. 
v o l í 
 
do funkcie člena  
 
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie,  
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú mobilitu a 
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 

a komunálne činnosti 
 
z radov poslancov 
 
Mgr. Miloslava Špotáka 
 
 
s účinnosťou dňom 01.07.2019 
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U z n e s e n i e    číslo 216/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
16. Návrh na voľbu predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú 

mobilitu                         mat. č. 234/2019
  

 
Materiál uviedla Ing. Andreja Trojanovičová, odborný referent, referát organizačný.   
 
Spravodajca: p. Ján Greššo       
 
Hlasovanie č. 33 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na voľbu predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú mobilitu 
 
1. o d v o l á v a 
 
p.  Petra Košťála 
 
z funkcie člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú mobilitu 
 
s účinnosťou dňom 30.06.2019 
 
2. v o l í 
 
do funkcie predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú mobilitu 
 
p.  Petra Košťála 
 
s účinnosťou 01.07.2019 
 
U z n e s e n i e    číslo 217/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
17. Informatívna správa o stave mestských športovísk a ich využívaní  

         mat. č. 231/2019 
 
Materiál uviedol Mgr. Daniel Balko, zástupca primátora mesta.   
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p. Obertáš – nakoľko som aj v školskej rade CVČ Domino, tak by ma zaujímala bližšia 
informácia ohľadne ihriska CVČ Domino. Dostali sme od štátu nejakú položku a aký sa volí 
ďalší postup a ako sa to uberie ďalej? 
 
p. prednosta – na CVČ Domino bola dotácia na umelý trávnik a celú tú dráhu. Nie je tam 
zámer mať tam túto dráhu a prevádzkovať ju ďalších desať rokov, čo nás zaväzuje tá zmluva.   
 
p. primátor – keby sme ju tam chceli mať, tak by sme museli zbúrať tribúny, s čím sa nerátalo.  
 
p. prednosta – my sme došli dostredu toho procesu, čo sa nám zdal byť nekoncepčný. 
Znamená to, že v spolupráci s p. viceprimátorom, ktorý spolupracoval s dotknutými osobami, 
sme navrhli presunúť tú prestavbu na školu Topoľovú. Tam by sa mohlo zrekonštruovať 
ihrisko.  
 
p. Obertáš – CVČ Domino bude úplne vypustené a dotácia bude vrátená? Čiže nič sa tam 
nebude robiť?  
 
p. prednosta – my sa snažíme s úradom vlády o dohodu, aby sme mohli použiť tú dotáciu 
niekde inde. Predbežne máme nejakú ústnu dohodu, že by to išlo. V každom prípade CVČ 
Dominino, tak tam bude ešte nasledovať diskusia, čo presne tam bude. Už z minulosti máme 
tri návrhy, ktoré sú od 400 tisíc až do 4 miliónov. S tým by sme nechceli ísť a bude musieť 
byť poslanecká diskusia o tom, čo sa tam hodí a na aké účely by to malo slúžiť.  
 
p. primátor – z úradu vlády sú podmienky také, že tá dráha by tam mala fungovať ďalších 10 
rokov. Tak sme to vyhodnotili, že pôjdeme požiadať o to, aby to bola ZŠ Topoľová. Kde to 
má jasný význam. 
 
p. Obertáš – takže môžem skonštatovať, že zbytočne vyhodené peniaze za štúdiu?  
p. prednosta – bolo to pred dvoma rokmi a to či to boli zbytočné vyhodené peniaze, to je 
otázka tej diskusie. A možno sa v diskusii povie, že ideme tým tretím návrhom.   
 
Hlasovanie č. 34 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o stave mestských športovísk a ich využívaní 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informatívnu správu o stave mestských športovísk a ich využívaní 
 
U z n e s e n i e    číslo 218/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
18. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 126/2019-MZ zo dňa 

25.04.2019        mat. č. 232/2019                                      
 
 
Materiál uviedol Ing. arch. Viktor Šabík AA, Hlavný architekt mesta Nitra. 
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p. Greššo – ja sa úplne stotožňujem s názorom p. hlavného architekta. Už samotná arogancia 
spoločnosti MH Invest, ktorá nám tu diktuje, čo máme robiť a zabúda nás informovať o istých 
veciach, je na strane argumentom pre p. hlavného architekta. Jedna vec je ale otázka alokácie 
tých peňazí na vybudovanie tejto mimoúrovňovej križovatky, ktorú tam nechceme. A či je 
vôbec možné tie peniaze prealokovať na iný druh stavby, respektíve, či je možné s nimi 
manipulovať? Aby sa nestalo, že tam nebude nič a nič ani nikde inde. Toto je zásadná otázka. 
Či to vieme od komunikovať s MH Ivestom, so štátom ako investorom tejto strategickej 
investícii?    
 
p. primátor – ja si myslím, že je to v ukladacej časti jasne pomenované, kde by malo byť 
hlavnému architektovi uložené - zabezpečiť komplexné posúdenie  návrhu riešenia križovatky 
Šindolka. A podľa mňa by tam mala byť aj tá realizovateľnosť toho celého.  
 
p. Mezei – v tomto materiáli ide o to, aby sa posunul termín plnenia, a aby sa uložilo 
hlavnému architektovi komplexné preriešiť to dopravné riešenie. Aby nebolo tak invazívne. A 
zistiť tu realizovateľnosť a nájsť možno iné východisko. Komisia sa tiež na svojom zasadnutí 
stotožnila, že dať priestor na preriešenie a vyhovieť tejto požiadavke.  
 
Hlasovanie č. 35 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 126/2019-MZ zo dňa 25. 04. 2019 
s c h v a ľ u j e  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 126/2019-MZ zo  dňa 25. 04. 2019 
nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia č. 126/2019-MZ vypúšťa znenie: „podľa predloženého 

materiálu“ 
 
- v ukladacej časti uznesenia č. 126/2019-MZ: 

- v bode b)  na konci textu pripája znenie: „s účinnosťou od decembra 2019“ 
            a  

- pripája nový bod c) znenia:  
„c) hlavnému architektovi mesta Nitra  

zabezpečiť  komplexné  posúdenie  návrhu riešenia križovatky Šindolka - 
Prvosienková ulica na ceste I/64 a súvisiacich stavieb a ich vplyv a dopad na širšie 
prostredie lokality a pripravované investičné zámery a materiál predložiť              
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

                                                                                 T: 31.10.2019 
                                                                                             K: MZ 
 
U z n e s e n i e    číslo 219/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
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19. Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina, adresa sídla: 
Novomeského 65, 949 11 Nitra     mat. č. 235/2019 

 
Materiál uviedla Mgr. Zuzana Psotová, vedúca kancelárie prednostu. 
 
Hlasovanie č. 36  o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zriadenie dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina, adresa sídla: Novomeského 65, 
949 11 Nitra (ďalej len DHZ Nitra Pribina) 
s c h v a ľ u j e 
zriadenie DHZ Nitra Pribina, adresa sídla: Novomeského 65, 949 11 Nitra  
 
u k l a d á 
prednostovi mestského úradu 
- zabezpečiť materiálno – technické vybavenie v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. 

Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina 
- začleniť Dobrovoľný hasičský zbor Nitra Pribina do organizačnej štruktúry mestského 

úradu 
- vymenovať veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina a členov zboru 
- pripraviť návrh rozpočtu DHZ Nitra Pribina prostredníctvom rozpočtového opatrenia  
                       T: september 2019 
                        Z: prednosta MsÚ 
U z n e s e n i e    číslo 220/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený.  
 
 
20. Návrh Memoranda o spolupráci medzi Pamätník obetiam totality a holokaustu 

Nitra, občianske združenie a Mestom Nitra    mat. č. 188/2019 
 
Materiál uviedol Ing. arch. Viktor Šabík AA, Hlavný architekt mesta Nitra. 
 
Spravodajca: p. Oliver Pravda   
 
p. Mezei – na komisii sme sa rozhodli podporiť túto snahu občianskeho združenia na 
vybudovanie tohto pamätníka. Ale čo je dôležité zdôrazniť aj pre MZ, že pokiaľ je takáto 
snaha tohto združenia, tak to podporujeme a podstatné je, že mesto by to nič nestálo. A pokiaľ 
vedia zohnať finančné prostriedky, tak mesto by malo byť rado, že niečo takéto môže 
vzniknúť bez finančného zaťaženia mesta.   
 
Hlasovanie č. 37 o diskusnom príspevku p. Mačuru v rozsahu 5 minút 
 
prezentácia – 20 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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p. Vančo – Mesto Nitra pamätá na obete totalitných režimov. Pred MsÚ máme pamätník, 
ktoré financovalo mesto, je to síce skromný pamätník, ale vždy 16. novembra si to tam 
pripomíname. A potom obyvatelia mesta na stĺpe Domu módy je pamätník k 1989. My sme 
už jedno takéto uznesenie schválili a chcem sa spýtať, či sme ho dosledovali? Lebo je platné 
jedno uznesenie MZ, kde sme schválili návrh p. Mačuru, asi takých 10 rokov dozadu, že ten 
pamätník má byť vybudovaný v parku na Sihoti. A pokiaľ si ja pamätám, tak nikdy toto 
uznesenie nebolo zrušené. Takže, ak by sme dnes niečo schvaľovali, treba si dať pozor, aby 
neboli platné dve uznesenia. S obsahom návrhu súhlasím, takže ja ho podporím.  
 
p. Šabík – ide o miesto, ktoré sa nachádza za ZŠ za hádzanárskym ihriskom, kde je 
vybudovaná klinika s parkoviskom. Čiže v tomto lesíku. Je to nad železničnou stanicou a je 
tam pekný výhľad z čermánského mosta. Je to blízko aj tej železnice, ktorá má symbolicky 
veľa spoločné s týmto pomníkom.  Celá naša predstava je taká, že pôjde o obstaranie formou 
verejnej súťaže, kde mesto Nitra bude partnerom cez Slovenskú komoru architektov, kde 
usporiadame ďalšiu architektonickú súťaž na tento pamätník. Naozaj tu môže vzniknúť veľmi 
pekné miesto. 
 
p. Mačura – chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa v priebehu troch 
mesiacov podarilo určiť tzv. záujmové územie – Kalvária - Borina, na ktorom bude stáť 
Pamätník obetiam totality a holokaustu v Nitre. Tento priestor na výstavbu pamätníka sme 
nevedeli nájsť v Nitre asi 15 rokov – ani po prijatí Uznesenia č. 95/2009 MZ dňa 7.5.2009 
o jeho výstavbe, za ktoré hlasovali vtedajší poslanci MZ Nitra p. Baláž, Čuboň, Forrová, 
Gavalovič, Greššo, Hlaváčová, Hollý, Kretter, Vančo. Dnes máte hlasovať o Memorande 
medzi Mestom Nitra a OZ Pamätník, v ktorom sú špecifikované vzťahy medzi týmito dvomi 
subjektmi. Chcem poďakovať časti vedenia Mesta Nitra, celej Komisii pre územné 
plánovanie Mesta Nitra, zvlášť jej predsedovi p. Mezeiovi, hlavnému architektovi Mesta Nitra 
p. Šabíkovi a všetkým dámam – zainteresovaným pracovníčkam MsÚ za úsilie, ktorého 
výsledkom je text Memoranda, ktorý máte dnes schváliť. Niekoľko slov k financovaniu 
výstavby pamätníka. Chápem vás, že ako poslanci strážite peniaze daňových poplatníkov – 
občanov Mesta Nitra. Chcete, aby boli vynaložené zmysluplne v prospech občanov. Keby 
som bol na vašom mieste ako poslanec, robil by som to isté. Návrh projektu výstavby 
pamätníka sme preto robili tak, aby ho nemuseli financovať občania Mesta Nitra. Pretože 
obete období bojov s dvoma totalitami, ktoré si chceme pripomínať na území pamätníka 
pochádzajú z Československa z rokov 1918 až 1989, alebo z iných krajín Európy alebo 
dnešného Izraela, financovanie výstavby jednotlivých asi 25-tich sekcií budú finančne kryť 
cez časť svojich daní občania z týchto štátov. Metodika získavania finančných prostriedkov 
na výstavbu pamätníka bude jednotná. Listami oslovíme vedúcich politikov, kráľov a iné 
osobnosti všetkých európskych krajín a nových politikov Európskej únie - asi 500 
predstaviteľov. E-mailami oslovíme všetkých poslancov parlamentov európskych krajín 
a Parlamentného zhromaždenia EÚ – asi 5 000 až 7 000 e-mailov. Na osobných stretnutiach 
požiadame o finančné krytie časti nákladov na výstavbu pamätníka predsedov vlád SR a ČR – 
povinné financovanie príslušných sekcií, prezidentku SR a prezidenta ČR o morálnu podporu 
a možno bude aj malá finančná podpora. Veľvyslancov zainteresovaných krajín v Bratislave –
povinné financovanie príslušných sekcií. Vzhľadom na skutočnosť, že trojica ústavných 
najvyšších činiteľov SR sa naraz začala hlásiť k ideám Novembra 1989, využijem svoje 
bývalé pôsobenie vo funkcii predsedu Koordinačného centra VPN mesta Nitra  a okresu Nitra 
od Novembra 1989 do januára 1991 pri stretnutiach s nimi v prospech výstavby pamätníka. 
Som totiž jeden z mužov Novembra 1989, podľa jednej filmárky tzv. mužov revolúcie. Po 
Novembri 1989 nebola naplnená spravodlivosť. Pamätník je preto malou časťou úsilia 
o naplnenie spravodlivosti po Novembri 1989. Súčasný Pamätník 17. Novembra 1989 pred 
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Mestským úradom je vysoký asi meter, poznamenávam, že keď narastie tráva, prestane 
existovať. Páni poslanci a poslankyne, pri hlasovaní o Memorande vás prosím, aby ste 
nehlasovali podľa toho, či ste v tzv. koalícii alebo opozícii – pri postoji k vraždeniu 
nevinných ide o všeľudskú tému. Hlasujte podľa faktov, ktoré  ste dostali a podľa svojho 
svedomia. Hlasujte podľa toho, ako vás vychovali vaši rodičia, podľa toho, ako vás vychovali 
vaše učiteľky od 6 do 18 rokov. Hlasujte podľa vašej cesty životom. A ešte, náš spoločný čas 
sa kráti, a čo po vás zostane? Pamätník zostane. 
 
p. primátor – p. Mačura, prajem vám všetko dobré dobudúcna, aby sa to hýbalo rýchlejšie, 
ako doteraz a držím palce v ďalšom úsilí! 
 
Hlasovanie č. 38 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Memoranda o spolupráci medzi Pamätník obetiam totality a holokaustu Nitra, občianske 
združenie a Mestom Nitra  
s ú h l a s í  
s uzatvorením Memoranda o spolupráci medzi Pamätník obetiam totality a holokaustu Nitra, 
občianske združenie a Mestom Nitra  
 
podľa predloženého návrhu 
 
U z n e s e n i e    číslo 221/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
21. Správa o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra s. r. o. s nebytovými priestormi 

mesta v zmysle Komisionárskej zmluvy č. j. 1490/07/OM za rok 2018 
           mat. č. 220/2019 
 
Materiál uviedol Ing. Pavol Bielik, konateľ a riaditeľ spoločnosti Službyt, s. r. o.. 
 
Spravodajca: p. Oliver Pravda 
 
p. Štefek – kde je v tomto materiáli ten výsledok hospodárenia? 
 
Bielik – p. poslanec to myslel asi ako slovnú hračku. Toto nie je účtovná kategória, ako 
hospodárky výsledok. Ale výsledky sú pracovné, čo sa na týchto objektoch robilo.  
 
Hlasovanie č. 39 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra, s. r. o. s nebytovými priestormi mesta v zmysle 
Komisionárskej zmluvy č. j. 1490/07/OM za rok 2018 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra, s. r. o. s nebytovými priestormi mesta        
v zmysle Komisionárskej zmluvy č. j. 1490/07/OM za rok 2018 
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U z n e s e n i e    číslo 222/2019-MZ 
 
prezentácia – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
  
 
22. Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy 

spoločnosti Službyt  Nitra, s. r. o. Komisionárskou zmluvou č. 1479/07/SM 
           mat. č. 221/2019 
 
Materiál uviedol Ing. Pavol Bielik, konateľ a riaditeľ spoločnosti Službyt, s. r. o.. 
 
Spravodajca: p. Oliver Pravda 
 
Hlasovanie č. 40 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy spoločnosti 
Službyt Nitra, s. r. o. Komisionárskou zmluvou č. 1479/07/SM 
s c h v a ľ u j e 
ročný plán nákladov a výnosov za nebytové priestory nasledovne: 
 

U z n e s e n i e    číslo 223/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 

pozemku o výmere 12 m2 z parc. „C“ KN č. 1979, kat. úz. Nitra)   
          mat. č. 164/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Peter Mezei       
 

Zostatok prostriedkov na bežnom účte NPKZ k 31.12.2018 
(nájomné + služby a energie) 

82 837,08 
 

Nevyčerpané nájomné  - predpis k 31.12.2018 (nie finančne) 
 
- nedoplatky voči nájomnému k 31.12.2018 

             68 582,04 
 
               5 260,88 

 
Predpokladaný predpis nájomného na rok 2019 

 
512 057,88 
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Hlasovanie č. 41 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku                         
o výmere 12 m2 z parc. „C“ KN č. 1979, kat. úz. Nitra)  
n e s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
prenájom časti pozemku pod garážou žiadateľa bez stavebného povolenia o výmere 12 m2      
z  parcely C KN č. 1979 – ostatné plochy v celkovej výmere 3 400 m2 podľa LV č. 3681, kat. 
úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra pre p. Jána Kulicha, bytom Chalupkova 12, Nitra 
 
U z n e s e n i e    číslo 224/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie 

vecného bremena k parc. C KN č. 1695/189 a 1695/190 v k. ú. Veľké Janíkovce – 
Západoslovenská distribučná, a. s.)     mat. č. 208/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Greššo      
 
Hlasovanie č. 42 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného bremena 
k parc. C KN č. 1695/189 a 1695/190 v k. ú. Veľké Janíkovce – Západoslovenská distribučná, 
a. s.) 
s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena „in personam“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. 
území Veľké Janíkovce, pre vedenie kábla podľa GP č. 97/2019 cez parcely C KN                  
č. 1695/189 a 1695/190 evidované v LV 2614 vo vlastníctve Mesta 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 „Obytná skupina – 
Nové Janíkovce – Nitra, SO 09 Káblový elektrický rozvod VN 22 KV“ vybudovanej 
na vyššie uvedených pozemkoch, 

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 motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami oprávneného, 
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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 vecných bremien. 
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 vecných bremien určí 
geometrický plán 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, pričom jednorazová odplata bude uhradená zo strany 
Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra, so sídlom Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 
Nitra (platiteľ). 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa 
schvaľovacej časti uznesenia 
                                             T: 31.12.2019 
                                              K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 225/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (spoločnosť UNI 

– WERBUNG, spol. s r. o., Bratislava – zmena nájomcu v nájomných zmluvách) 
           mat. č. 210/2019 
 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Ján Greššo  
 
Hlasovanie č. 43  o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (spoločnosť UNI -WERBUNG, 
spol. s r. o. Bratislava - zmena nájomcu v nájomných zmluvách) 
s c h v a ľ u j e  
zmenu nájomcu v nájomných zmluvách uzatvorených medzi Mestom Nitra ako 
prenajímateľom a spoločnosťou UNI – WERBUNG, spol. s. r. o., so sídlom Brečtanová 2, 
831 01 Bratislava, IČO: 17 319 862 ako nájomcom, a to:   
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- v Nájomnej zmluve č. 7/2002 SMM, č. j. 83/2002/SMM zo dňa 15.03.2002 v znení 
dodatkov č. 1 až 5     

- v Nájomnej zmluve č. 54/2002, č. j. 557/2002/PM zo dňa 26.08.2002 v znení dodatkov č. 
1  a 2    

- v Nájomnej zmluve č. 21/1999 zo dňa 29.09.1999 v znení dodatkov č. 1 až 6 
z pôvodného nájomcu, spoločnosť UNI – WERBUNG, spol. s r. o., Brečtanová 2,                  
831 01 Bratislava, na jeho právneho nástupcu, spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.,     
Brečtanová 2, 83101 Bratislava, IČO: 35 808 683, po zlúčení oboch spoločností 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie dodatkov k nájomným zmluvám podľa schvaľovacej časti uznesenia  
                    T: 30.09.2019 
                               K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 226/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
26. Návrh na odovzdanie majetku vo vlastníctve mesta Nitry spoločnosti Službyt            

Nitra, s. r. o., (telocvičňa Hlboká ul., Nitra – Čermáň, budova súp. č. 1284 
a pozemky parc. č. 6906 a 6915/4, kat. územie Nitra)  mat. č. 211/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.    
  
p. Dovičovič – v tomto materiáli, ak by mal byť dodržaný rokovací poriadok, tak by mal byť 
uvedený aj dopad na rozpočet, čo tu nie je. Je to bohužiaľ v štýle, ako sa štát k nám správa 
ako k samospráve. Tu máte úlohu, starajte sa, peniaze nie sú. Službyt má na tento účel 
k dispozícií 0 eur. Samozrejme, že materiál logiku má. Ale upozorňujem na to, že pokiaľ bude 
tento materiál schválený, prijaté rozhodnutie a príde ten dátum, kedy to bude treba reálne 
vykonávať, tak to bude treba aj pokryť príslušnou čiastkou financií. Tá hala si bude pýtať 
financovanie energií, ktoré v nej budú spotrebovávané a aj personál. Dve formálne veci treba 
urobiť. Uznesenie z 27. marca 2014, ktorým v súvislosti s cenami, ktoré sa používajú pri 
nájmoch športovísk, bolo z ekonomických dôvodov rozhodnuté, že prevádzkovateľom 
Mestského Kúpeľa, kúpaliska, mestskej haly a tenisového areálu je MsÚ oddelenie školstva 
mládeže a športu. Tu je potrebné, aby toto uznesenie bolo doplnené o tento piaty objekt. A na 
MZ 30.5. sme novelizovali prílohu č. 11 VZN 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta, kde 
je potrebné doplniť aj túto halu.     
 
p. Balko – telocvičňa Hlboká bude niečo stáť a už som informoval v informatívnej správe. 
Takže odhadovanie je, že nás bude 50 tisíc ročne stáť. 
 
Hlasovanie č. 44 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na odovzdanie  majetku vo vlastníctve Mesta Nitry spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o., 
(telocvičňa Hlboká ul. Nitra-Čermáň, budova súp. č. 1284, a pozemky parc. č. 6906 a 6915/4, 
kat. územie Nitra) 
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s c h v a ľ u j e 
odovzdanie  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy zapísaného  
na LV č. 5953 v k. ú. Nitra spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o., a to: 
- pozemok parc. reg. „C“ KN č. 6906 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 253 m2 
- pozemok parc. reg. „C“ KN č. 6915/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 753 m2 
- stavba súp. č. 1284 (telocvičňa Hlboká ul. Nitra-Čermáň) na parc. č. 6906 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 5 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného 
a hnuteľného majetku na základe Príkaznej zmluvy č. j. 783/2014/Služ. zo dňa 21.03.2014 
                               T: 30.09.2019 
                                K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 227/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
27. Návrh na odňatie a odovzdanie majetku vo vlastníctve mesta Nitry spoločnosti 

Službyt Nitra, s. r. o., (Mestská ubytovňa Hlboká 9, budova súp. č. 62, na pozemku 
parc. č. 4816 a 4817, kat. územie Nitra)    mat. č. 212/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
     
p. Obertáš – koľko nás stála ubytovňa Hlboká, aké zmeny boli v rozpočte a koľko mesto dalo 
navyše v rámci tohto diela a aké zmeny boli uskutočnené?  
 
p. primátor – necháme to na ineterpeláciu. 
 
Hlasovanie č. 45 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na odňatie a odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o., 
(Mestská ubytovňa Hlboká 9, budova súp. č. 62, na pozemku parc. č. 4816 a 4817, kat. 
územie Nitra) 
s c h v a ľ u j e 
1.) odňatie nebytového priestoru z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. - 

nehnuteľný  majetok  vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaný  na LV č. 3681 v k. ú. Nitra 
a to: 
- pozemok parc.reg. „C“KN č. 4816 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 427 m2 
- pozemok parc.reg. „C“KN č. 4817 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 612 m2 
- stavba súp. č. 62 (Mestská ubytovňa Hlboká 9/62) na parc. č. 4816 
 

2.) odovzdanie bytového domu na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o., 
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaný na LV č. 3681 v k. ú. Nitra a to: 

             -  pozemok parc. reg. „C“ KN č. 4816 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 427 m2 
             -  pozemok parc. reg. „C“KN č. 4817 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 612 m2 
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             -  stavba súp. č. 62 (Mestská ubytovňa Hlboká 9/62) na parc. č. 4816 
 

u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
1.) aktualizáciu Prílohy č. 1 na základe Komisionárskej zmluvy č. 10/07/1479/07/OM            

zo dňa 11.12.2007 v zmysle bodu 1.) schvaľovacej časti uznesenia 
 

2.) uzatvorenie Dodatku č. 6 k Mandátnej zmluve č. 2560/2016/OM zo dňa 30.09.2016 
v zmysle bodu 2.) schvaľovacej časti uznesenia 

 T: 30.09.2019 
        K: MR  
 
U z n e s e n i e    číslo 228/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
28. Návrh na zverenie  majetku  vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 

Službyt Nitra, s.r.o. (MŠ Staromlynská, súp. č. 410, parc. č. 31/2,  kat. územie Horné 
Krškany)         mat. č. 218/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
       
p. Obertáš – viem, že schvaľujeme materiál, čo sa týka prevodu Službytu, ale zaujala ma tam 
taká štylizácia v rámci komisie, že jeden z pavilónov bude uvoľnený na využívanie 
dôchodcom. Máme dostatok tried v MŠ? Keď je tam také odporučenie, nebolo by vhodnejšie 
schváliť všetky tie pavilóny na MŠ?  
 
p. Némová – ide o pavilón v bývalej MŠ Staromlynská, kde mesto získava dva pavilóny. Ten 
jeden pavilón už teraz využíva Jednota dôchodcov Slovensko, ktoré nám doručilo nájomnú 
zmluvu so Spojenou školou a zároveň nám doručilo aj súpis všetkých prác a nákladov, ktoré 
zrealizovali na tomto pavilóne, pretože oni si ho svojpomocne opravili a užívajú ho doteraz. 
Tento materiál pojednáva o zverení na výkon správy Službytu. Či bude tento pavilón naozaj 
prenajatý Jednote dôchodcov bude nasledovný materiál v komisii majetku, ktorá rozhodne.     
 
p. Obertáš – ešte Lomnická má zaujíma, to bude úplne prázdny objekt. Či by nebolo dobré 
tam tú rezervu?   
 
p. Greššo – v súvislosti so zámenou budov Kollárová a Lomnická vznikol ďalší problém. A to 
je nutnosť vypratania sa organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých z priestorov na 
Kollárovej ulici. Viedol som diskusiu s p. Orságovou. Bavili sme sa o tom, že aktuálne 
potreby v rámci školstva alebo v rámci škôlok nie sú tak nutné, aby tu z celej budovy musela 
byť MŠ. Ona skôr navrhovala zriadenie mestských detských jaslí v časti tejto budovy. 
Súčasne by som navrhoval, aby sme Slovenskému zväzu telesne postihnutým poskytli aspoň 
časť týchto priestorov. Budova je v dobrom stave, určite bude potrebovať nejaké úpravy 
v zmysle hygienických noriem, pokiaľ by sme išli do MŠ alebo do MJ. Ale celé priestory tej 
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Lomnickej odbor školstva nepotrebuje a zatiaľ ich nepotrebuje využívať. Samozrejme ako 
rezerva budú slúžiť aj do budúcna.  
 
p. Némová – s p. Stejskalovou, ktorá zastupuje SZTP sme rozoberali možnosti využívania 
nejakých nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a jedna z možnosťou je aj využiť 
priestor v Dome Matice Slovenskej. Oslovili sme teda p. Bilicovú, ktorá ma na starosti tieto 
priestory a poslala nám informáciu, že je možnosť obhliadky a nejakej vzájomnej spolupráce 
a dohody. V čase, kedy by tieto priestory neboli využívané, tak by ju mohol využívať tento 
SZTP. Zároveň rozmýšľam osloviť p. Mankoveckú a využiť možno priestory v CVČ Domino.   
 
Hlasovanie č. 46 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  
na zverenie  majetku  vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, 
s. r. o. (MŠ Staromlynská, kat. územie Horné Krškany stavby súp. č. 409-411, p. č. 31/1, 2, 3, 
p. č. 32 a nehnuteľnosti na Lomnickej 44 v k. ú. Chrenová, stavba súp. č. 1219, parc. č. 
1435/1-6) 
s c h v a ľ u j e 
odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 
Službyt Nitra, s. r. o., a to: 
 
1. nehnuteľnosti v areáli MŠ Staromlynská v k. ú. Horné Krškany 

- stavba súp. č. 409 – VI. pavilón CVČ na pozemku „C“KN parc. č. 31/1 
- stavba súp. č. 410 – V. pavilón CVČ na pozemku „C“KN parc. č. 31/2 
- stavba súp. č. 411 – IV pavilón CVČ na pozemku „C“KN parc. č. 31/3 
- pozemok „C“KN parc. č. 31/1 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 297 m2 
- pozemok „C“KN parc. č. 31/2 – zastav. plocha a nádvorie o výmere 295 m2 
- pozemok „C“KN parc. č. 31/3 – zastav. plocha a nádvorie o výmere 88 m2 
- pozemok „C“KN parc. č. 32 – zastav. plocha a nádvorie o výmere 5 952 m2 

 
2. nehnuteľnosti na Lomnickej 44 v k. ú. Chrenová 
stavba súp. č. 1219 – I. pavilón na pozemku „C“KN parc. č. 1435/2 
                                   II. pavilón na pozemku „C“KN parc. č. 1435/3 
                                   III. pavilón na pozemku „C“KN parc. č. 1435/4 
                                   IV. pavilón na pozemku „C“KN parc. č. 1435/5 
                                   V. pavilón na pozemku „C“KN parc. č. 1435/6 
 

- pozemok „C“KN parc. č. 1435/1 –  zastav. plocha a nádvorie o výmere 1 986 m2 
- pozemok „C“KN parc. č. 1435/2 – zastav. plocha a nádvorie o výmere 198 m2 
- pozemok „C“KN parc. č. 1435/3 – zastav. plocha a nádvorie o výmere 190 m2 
- pozemok „C“KN parc. č. 1435/4 –  zastav. plocha a nádvorie o výmere 190 m2 
- pozemok „C“KN parc. č. 1435/5 –  zastav. plocha a nádvorie o výmere 190 m2 
- pozemok „C“KN parc. č. 1435/6 –  zastav. plocha a nádvorie o výmere 85 m2 

 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť aktualizáciu Prílohy č. 1 ku Komisionárskej zmluve (nebytové priestory) č. 
10/07/1479/07/OM, Službyt Nitra, s. r. o., č. j. 1479/07/OM v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia  
              T: 31.10.2019 
    K: MR 
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U z n e s e n i e    číslo 229/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
29. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 167/2017-MZ zo dňa 

18.05.2017 (manž. Gabašovci)      mat. č. 199/2019 
 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Oliver Pravda      
 
Hlasovanie č. 47 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 167/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 
(manž. Gabašovci) 
 
I.  n e s c h v a ľ u j e  

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 167/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 
tak, že: 
1. v bode 2. schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodný text ods. I.: 
„I. odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch z vlastníctva manželov 

Ing. Alfonza Gabaša a Ing. Márie Gabašovej, obaja trvale bytom 
Bazovského 16, Nitra, a to: 

a) spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/2 na parcelách reg. „C“KN 
zapísaných na liste vlastníctva č. 7511 pre k. ú. Nitra, a to: 
- parc. č. 7394/5 – ostatné plochy o výmere 499 m2,  
- parc. č. 7407/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, 
- parc. č. 7473/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, 
- parc. č. 7473/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2, 
- parc. č. 7473/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 945 m2, 
- parc. č. 7473/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, 
- parc. č. 7482/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 536 m2, 
- parc. č. 7482/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, 
- parc. č. 7483/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2, 
- parc. č. 7483/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2, 
- parc. č. 7487/15 – ostatné plochy o výmere 3 578 m2, 
- parc. č. 7487/16 – ostatné plochy o výmere 100 m2, 
- parc. č. 7487/19 – ostatné plochy o výmere 8 m2. 

 
b)    spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 4175/7162 na parcele zapísanej na 

liste vlastníctva č. 7512 pre k. ú. Nitra parc. reg. „C“ KN č. 7483/28 – ostatná 
plocha o výmere 3581 m2, za kúpnu cenu rovnajúcu sa hodnote 
spoluvlastníckeho podielu na kupovaných nehnuteľnostiach stanovenej 
znaleckým posudkom.“ 
 
nahrádza sa novým znením: 
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„I. odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch z vlastníctva manželov 
Ing. Alfonza Gabaša a Ing. Márie Gabašovej, obaja trvale bytom 
Bazovského 16, Nitra, a to: 
a) spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/2 na parcelách reg. „C“ KN 

zapísaných na liste vlastníctva č. 7511 pre k. ú. Nitra, a to: 
- parc. č. 7394/5 – ostatné plochy o výmere 499 m2,  
- parc. č. 7407/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,  
- parc. č. 7473/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, 
- parc. č. 7473/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2, 
- parc. č. 7473/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 945 m2, 
- parc. č. 7473/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, 
- parc. č. 7482/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 536 m2, 
- parc. č. 7482/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, 
- parc. č. 7483/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2, 
- parc. č. 7483/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2, 
- parc. č. 7487/15 – ostatné plochy o výmere 3 578 m2,  
- parc. č. 7487/16 – ostatné plochy o výmere 100 m2,  
- parc. č. 7487/19 – ostatné plochy o výmere 8 m2,  
- parc. č. 7490 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m2, 
- parc. č. 7491 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2, 
- parc. č. 7492 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2, 
- parc. č. 7493 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2 a 
- parc. č. 7494 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m2. 

b) spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 4175/7162 na parcele zapísanej na liste 
vlastníctva č. 7512 pre k. ú. Nitra parc. reg. „C“ KN č. 7483/28 – ostatná 
plocha o výmere 3 581 m2. 

II. pričom spoluvlastnícke podiely na pozemkoch uvedených pod písm. a) aj b) ods. I 
(ďalej len „predmetné nehnuteľnosti“) sa odkupujú do vlastníctva Mesta Nitra      
za kúpnu cenu 307.000,00 €, 

III. kúpna cena bude uhradená v dvoch splátkach, a to tak, že 10% kúpnej ceny bude 
uhradených pri podpise kúpnej zmluvy a zvyšok kúpnej ceny bude splatných         
do 10 dní, odkedy bude Mestu Nitra doručené rozhodnutie Okresného úradu Nitra, 
odboru katastra, o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetným 
nehnuteľnostiam do výlučného vlastníctva Mesta Nitra, 

IV. Mesto Nitra sa zaväzuje uhradiť manželom Gabašovcom bezdôvodné obohatenie   
za užívanie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parc. č. 7483/26 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 85 m2, parc. č. 7483/27 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 87 m2 a parc. č. 7483/28 – ostatná plocha o výmere 3 581 m2, opísaných 
v ods. I. tohto uznesenia vo výške 8.166,50 € ročne od 22.11.2014 do prevodu 
predmetných nehnuteľností na meno Mesta Nitra spolu so zákonnými úrokmi 
a preukázateľnými trovami súdnych konaní vedených na Okresnom súde Nitra sp. 
zn. 19C/243/2014 a 16C/407/2016. 

2. v bode 2. schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodný ods. II. označuje ako ods. V.. 
3. v bode 2. ods. V. schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodný text: 

„V. podanie žaloby o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ak manželia Gabašoví 
neuzatvoria do 3 mesiacov odo dňa písomnej výzvy kúpnu zmluvu podľa bodu 2. ods. I. 
tohto uznesenia.“ 
nahrádza znením: 
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„V. podanie žaloby o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva advokátskou 
kanceláriou, ak manželia Gabašoví neuzatvoria do 3 mesiacov odo dňa písomnej výzvy 
kúpnu zmluvu podľa bodu 2. ods. I. tohto uznesenia.“ 

 
II. s c h v a ľ u j e  

v bode 2. ods. II. schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodný text: 
„II. podanie žaloby o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ak manželia Gabašoví 
neuzatvoria do 3 mesiacov odo dňa písomnej výzvy kúpnu zmluvu podľa bodu 2. ods. I. 
tohto uznesenia.“ 
nahrádza znením: 
„II. podanie žaloby o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva advokátskou 
kanceláriou, ak manželia Gabašoví neuzatvoria do 3 mesiacov odo dňa písomnej výzvy 
kúpnu zmluvu podľa bodu 2. ods. I. tohto uznesenia.“ 

 
u k l a d á 
prednostovi MsÚ v Nitre 
vybrať advokátsku kanceláriu a splnomocniť ju na podanie žaloby v zmysle bodu II. 
schvaľovacej časti uznesenia a na zastupovanie Mesta Nitra v tejto veci a všetky úkony s tým 
súvisiace 
             T: 30.09.2019 
             K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 230/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 261/2016-MZ zo dňa 

08.09.2016 (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení spoločnosťou 
STAVOMAL SLOVAKIA s. r. o., Galanta, pozemky v kat. úz. Nitra – vecné 
bremeno)         mat. č. 205/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Ján Greššo       
 
Hlasovanie č. 48 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 261/2016-MZ zo dňa 08.09.2016 
(Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení spoločnosťou STAVOMAL SLOVAKIA                
s. r. o. Galanta, pozemky v kat. úz. Nitra – vecné bremeno) 
s c h v a ľ u j e  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 261/2016-MZ zo dňa 08.09.2016  
nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza ho znením: 
„zriadenie vecného bremena in personam na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Nitra 
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Parc. číslo 
Reg. 
KN 

LV 
č. 

Výmera       
v m2 

Druh pozemku 
Katastrálne 
územie 

Obec Okres 

7831/1  C 3681  19750    zast. pl. a nádvoria Nitra  Nitra Nitra 
7811/11  C 3681      723  zast. pl. a nádvoria Nitra  Nitra Nitra 
 
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 3/2019 zo dňa 04.04.2019, pričom vecné bremeno 
bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 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“), v rámci stavby „Nadstavba a stavebné úpravy 
bytového domu Štúrova 67, Nitra, stavebný objekt SO-02 – Elektrická káblová prípojka 
NN“ vybudované na vyššie uvedených pozemkoch, 

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 stanovenú uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 74/2013-MZ 
zo dňa 14.03.2013, t. j. 15,- €/m2 + DPH“, ktorú uhradí spoločnosť STAVOMAL SLOVAKIA, 
spol. s r. o., Z. Kodálya 779/9, Galanta na základe faktúry vystavenej Mestom Nitra 
 
- v ukladacej časti uznesenia vypúšťa termín:  

„T: 30.09.2017“ 
 
 a nahrádza ho novým termínom:  
„T: 30.09.2019“ 

 
U z n e s e n i e    číslo 231/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 157/2018-MZ zo dňa 

17.05.2018 (Slovenská energetika, a. s., vecné bremeno k stavbe „Technická 
infraštruktúra Hviezdoslavova, Nitra“)    mat. č. 213/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
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Spravodajca: p. Peter Oremus      
 
Hlasovanie č. 49 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 157/2018-MZ zo dňa 
17.05.2018(Slovenská energetika, a. s., vecné bremeno k stavbe „Technická infraštruktúra 
Hviezdoslavova, Nitra“) 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 157/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 
nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie:  
„v práve spoločnosti Slovenská energetika, a. s., so sídlom Bytčianska 371/121,             
010 03 Žilina, IČO: 46 768 548“ 
 
a nahrádza ho znením: 
„v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6,                     
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518“ 
 
U z n e s e n i e    číslo 232/2019-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 209/2015-MZ zo dňa 

11.06.2015 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA_NitraKamenecká, Poľná-
NNK“)          mat. č. 214/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Hlasovanie č. 50 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 209/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 
(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA_NitraKamenecká, Poľná-NNK“) 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 209/2015-MZ zo dňa 11.06.2015  
nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza ho znením: 

 
„zriadenie vecného bremena „in personam“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. 
úz. Mlynárce,  
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v rozsahu podľa geometrického plánu č. 51/2019 zo dňa 20.3.2019, 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“), v rámci stavby „NA_Nitra Kamenecká, Poľná-NNK“ 
vybudovaných na vyššie uvedených pozemkoch, 

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 9 376,-€ + DPH.“ 
 
U z n e s e n i e    číslo 233/2019-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
33. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 369/2015-MZ zo dňa 

22.10.2015 (zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nitry 
parc. č. 158/1, parc. č. 168/1, k. ú. Nitra v prospech Západoslovenskej distribučnej, 
a. s.)         mat. č. 215/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  

Parcelné 
číslo 

Register 
KN 

LV 
č. 

Výmera 
v m2 

Druh pozemku 
Katastrálne 

územie 
Obec Okres 

370 C 7194 3 853 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
Mlynárce Nitra Nitra 

369 C 7194 546 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
Mlynárce Nitra Nitra 

544 C 7194 1 778 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
Mlynárce Nitra Nitra 

559/4 C 7194 36 554 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
Mlynárce Nitra Nitra 
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Spravodajca: p. Ján Greššo       
 
Hlasovanie č. 51 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 369/2015-MZ zo dňa 22.10.2015 
(zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nitry parc. č. 158/1, parc. č. 
168/1, k. ú. Nitra v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.) 
s c h v a ľ u je 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 369/2015-MZ zo dňa 22.10.2015  
nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza ho znením: 
„zriadenie vecného bremena „in personam“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. 
úz. Nitra,  
 
Parcelné 
číslo 

Register 
KN 

LV č. 
Výmera 
v m2 

Druh pozemku 
Katastrálne 
územie 

Obec Okres 

158/1 C 3681 1 475 Ostatná plocha Nitra Nitra Nitra 
168/1 C 3681 48 631 Ostatná plocha Nitra Nitra Nitra 
 
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 54/2019 zo dňa 5.3.2019, 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“), v rámci stavby„NA Nitra, mestský park, NNK“ 
vybudovaných na vyššie uvedených pozemkoch, 

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 2 970,-€ + DPH.“ 
 
U z n e s e n i e    číslo 234/2019-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2018-MZ zo dňa 
18.10.2018 (SPP - Distribúcia, a. s. – vecné bremeno k stavbe „SO 14.1. Preložka 
plynovodu“ Južná ul.)       mat. č. 230/2019                                        

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
         
Hlasovanie č. 52 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2018-MZ zo dňa 18.10.2018 
(SPP-Distribúcia, a. s. – vecné bremeno k stavbe „SO 14.1. Preložka plynovodu“ Južná ul.) 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2018-MZ zo dňa 18.10.2018  
nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie: 

„zriadenie vecného bremena „in rem“ na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra“ 
 
a nahrádza ho znením: 
 
„zriadenie vecného bremena „in personam“ na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra“ 
 
U z n e s e n i e    číslo 235/2019-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 63/2018-MZ zo dňa 

01.03.2018 (SPP - Distribúcia, a. s., Matušincova ul. a ul. Pri Studničke – vecné 
bremeno)         mat. č. 229/2019
  

Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Hlasovanie č. 53 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 63/2018-MZ zo dňa 01.03.2018 (SPP 
- Distribúcia, a. s., Matušincova ul. a ul. Pri Studničke – vecné bremeno) 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 63/2018-MZ zo dňa 01.03.2018  
nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie: 

 
„zriadenie vecného bremena „in rem“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra“ 
 
a nahrádza ho znením: 
 
„zriadenie vecného bremena „in personam“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra“ 
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U z n e s e n i e    číslo 236/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 62/2018-MZ zo dňa 

01.03.2018 (SPP - Distribúcia, a. s., Na Čerešňovom vrchu – vecné bremeno) 
          mat. č. 228/2019  

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Hlasovanie č. 54 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 62/2018-MZ zo dňa 01.03.2018 (SPP 
- Distribúcia, a. s., Na Čerešňovom vrchu – vecné bremeno) 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 62/2018-MZ zo dňa 01.03.2018  
nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie: 
 
„zriadenie vecného bremena „in rem“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra“ 
 
a nahrádza ho znením: 
 
„zriadenie vecného bremena „in personam“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra“ 
 
U z n e s e n i e    číslo 237/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
37. 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 – OrpheusProduction s. r. o., Zbehy 824, IČO: 46738657) 
          mat. č. 132/2019-2 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku. 
 
Spravodajca: p. Daniel Balko 
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p. Obertáš – asi nebýva štandardná zmluva, keď sa odkúpi majetok mesta a dá sa splátkový 
kalendár. Predpokladám, že by sme asi viacerí mali záujem odkúpiť takto nehnuteľnosť. 
Pokiaľ by sa to neschválilo a ja budem určite proti, tak nemôže daný subjekt pokračovať ďalej 
v činnosti alebo mu to nejako bráni fungovať? Čo by sa stalo, keby to neprešlo? 
 
p. primátor – Orpheus Production žiada odkúpenie tých chodníkov kvôli tomu, že chce 
rozširovať ZŠ na 5 až 9. A pokiaľ viem, je to jedna z podmienok voči banke, aby dostali úver, 
a aby k tomu mali vysporiadané prístupové komunikácie.  
 
p. Némová – čo sa týka splátkového kalendára, tak ten je zapracovaný aj v zásadách 
nakladania s majetkom mesta, ale tak, že sa môže robiť splátka 50% kúpnej ceny pri 
podpísaní a 50% do roka v dvoch splátkach. Je to ale na rozhodnutie MZ, či odsúhlasí iný 
splátkový kalendár. A tu bol odsúhlasený iný a je to v kompetencii MZ. Keď sa neschváli toto 
uznesenie, tak tie prípojky, oplotenie a všetko ostatné, čo chcú dokúpiť, by ostalo stále vo 
vlastníctve mesta, čo nie je celkom šťastné riešenie. A ako vysvetľoval p. Kožuch, tie 
chodníky, ktoré chcú odkúpiť, vedú k ich stavbám a vyžaduje to od nich banka, aby     
deklarovali, že majú priamy prístup z komunikácie ku svojím nehnuteľnostiam. To je 
podmienka k získaniu úveru a  rozšíreniu ich činností ako dostavby celého areálu a objektov.  
   
p. Obertáš – schválením toho osemročného splátkového kalendára porušilo tú možnosť, že 
50% a 50% do roka? 
 
p. Némová – neporušilo, my sme do zásad zapracovali a odporučili len túto jednu možnosť 
splátkového kalendára. To je také obvyklé, ktoré sa využíva pri fyzických a starších osobách 
a podobne. Ale MZ má v kompetencii schváliť iný spôsob financovania.   
 
p. Obertáš – doteraz to banka nevyžadovala, aby dokúpil? Nevidím problém, aby zhodnotil 
mestský majetok.   
 
p. primátor – nie je to jediný prípad, kde takto žiadajú prístupovú komunikáciu práve preto, 
aby dostali od banky úver.  
 
p. Némová – tie budovy už nie sú mestský majetok. Kúpne zmluvy sú uzatvorené, dané                     
na kataster a len je zriadené záložné právo v prospech mesta do úhrady poslednej splátky. 
Pokiaľ mám informáciu platia pravidelne.   
 
p. Rácová – nie každý má také šťastie v podnikaní, ako má táto spoločnosť a možno aj preto, 
že bola vôľa podporiť sieť školských zariadení. Kedy budú mať splnené všetky záväzky voči 
mestu? A prečo forma prenájmu nie je šťastným riešením, a prečo sme nútení to predať 
a vyhovieť? Prečo nemôžeme ísť formou prenájmu, tak ako to bolo doteraz? Nepáči sa mi ani 
to ustanovenie, ktoré som si tam prečítala. Že pri tých prostriedkoch, ktoré táto spoločnosť 
vyberá na štúdium od rodičov, tak tam je jedna zmienka o tom, že dá školné dvom žiakom 
predškolského zariadenia ročne so štipendiom vo výške 50% za predpokladu, že mesto 
poskytne normatív vo výške 100%. V prípade, že normatív neposkytneme, dá len istý podiel 
a to sú doslovne len drobné. Nezdá sa mi to veľkorysé a úprimné. Plnia si tie záväzky a kedy 
budú splnené? A čo bráni tomu, aby sme tie ostatné pozemky prenajali a počkali, až keď budú 
mať splnené záväzky?  
 
p. Némová – kúpna zmluva je teraz uzatvorená na stavby a na pozemky pod stavbami. To 
znamená, že je tam osemročný splátkový kalendár, ktorý splácajú. Na celý areál je uzatvorená 
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nájomná zmluva a až po poslednej splátke, keď budú stavby a pozemky vo vlastníctve 
OrpheusProduction, tak môžu byť odpredané pozemky v tomto areáli. Čo ale teraz predávame 
priamo v tom bode 3 sú len prístupové chodníky. Na priamo im teraz odpredávame len 
vodovodné prípojky, kanalizačnú prípojku, tepelné kanály, spevnené plochy a oplotenie, čo 
odporúčam, aby to bolo priamo odpredané. A zároveň len časti, ktoré vedú len k im stavbám. 
Hodnota za m2 je 69 euro. 
 
p. Štefek – toto je vec z volebného obdobia 2010-2014, kedy sme sa tomu veľmi veľkoryso 
postavili, že takú ZŠ a MŠ tu chceme mať. Učia tam viacero jazykov a školné tam bolo 450 
euro a my takí normálni rádoví sme si to nemohli dovoliť, aby tam naše deti chodili, tak zato 
sme tam urobili tú výnimku, že takým dvom by tam mohli dať štipendium. Čo sa také asi 
nikdy neudialo. Bola tam MŠ a potom univerzitná knižnica UKF a následne ten objekt ostal 
opustený. A my ako mesto sme ho zamenili s VÚC a mali sme ambíciu tam urobiť centrum 
pre autistov. Urobiť tam MŠ, ZŠ, praktickú školu, chránené bývanie, dielne. Medzičasom sa 
zmenila legislatíva, kompetencie prešli na VÚC-ku. Objekt bol dlhodobo opustený, chátral 
a boli tam bezdomovci. Odporučil by som, keby ste sa, p. Hattas, stretli s majiteľmi, či sa 
teraz oni nezachovajú voči nám veľkoryso a skrátime to obdobie tých splátok a vedeli by nám 
to vyplatiť jednorazovo. Nám by to veľmi pomohlo.  
 
p. Obertáš – zostane tam ešte nejaký pozemok mesta, o ktorý nemajú záujem v rámci toho 
objektu? Tak prečo im nepredať zbytok a za terajšie trhové ceny?  
 
p. Némová – oni majú už všetko zazmluvnené, to je na základe tej nájomnej zmluvy a zmluvy 
o budúcej kúpnej z roku 2014 na základe uznesenia. Je tam už uzatvorená na str. 8 v bode c) 
zmluva o budúcej kúpnej zmluve za dohodnutú kúpnu cenu a nájomná zmluva č. 1176/2014, 
kde oni majú celý areál, pozemky v nájme.   
 
p. Košťál – chcú odkúpiť len tie cesty, ktoré idú do budovy, aby im banka dala úver a zvyšné 
potom dokúpia. A momentálne stále platia nájom mestu.   
 
p. Obertáš – ja len, že nebýva štandardom, aby mesto Nitra predávalo svoj majetok na splátky 
na takúto dlhú dobu.  
 
Hlasovanie č. 55 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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 – 
OrpheusProductions.r.o., Zbehy 824, IČO: 46738657) 
 
1. 
z r u š u j e  
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 259/2014-MZ zo dňa 04.09.2014 
 
2. 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2014-MZ zo dňa 13.02.2014 
nasledovne: 
- v schvaľovacej časti vypúšťa pôvodné znenie: 
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„2. spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
prenájom pozemkov registra C KN vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaných na LV č. 1223 v k. 
ú. Chrenová a to:  
- parc. č. 889/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1 002 m2 
- parc. č. 889/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 344 m2 
- parc. č. 889/3 – ostatné plochy o výmere 380 m2 
- parc. č. 889/4 – ostatné plochy o výmere 451 m2 
- parc. č. 889/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 555 m2 
- parc. č. 889/6 – ostatné plochy o výmere 53 m2 
- parc. č. 889/7 – ostatné plochy o výmere 763 m2 
- parc. č. 889/8 – ostatné plochy o výmere 314 m2 
- parc. č. 889/9 – ostatné plochy o výmere 290 m2 
- parc. č. 889/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 323 m2 
- parc. č. 889/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m2 
- parc. č. 889/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 
 
spolu v celkovej výmere 8 769 m2, pre spoločnosť OrpheusProduction s. r. o., Zbehy 822, 
IČO: 46738657 na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace, za cenu 0,40 €/m2/rok,                    
za podmienky, že s nájomnou zmluvou bude súčasne uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej 
zmluve na uvedené pozemky s tým, že po splatení kúpnej ceny za odpredaj stavieb 
spoločnosť OrpheusProduction s. r. o. odkúpi prenajaté pozemky za kúpnu cenu podľa 
znaleckého posudku č. 119/2011, a to vo výške 593 398,- € + DPH (DPH bude počítaná 
podľa platnej legislatívy v čase predaja) v pravidelných mesačných splátkach po dobu 6 rokov 
s tým, že účastníci uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu do 60 dní od pripísania poslednej splátky 
kúpnej ceny za stavby na účet mesta. 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ má v záujme 
prevádzkovať súkromnú materskú školu a súkromnú základnú školu. Nehnuteľnosti sa 
dlhodobo nepoužívajú a vyžadujú kompletnú rekonštrukciu, ktorú by žiadateľ financoval 
z vlastných finančných prostriedkov.“ 
 
a nahrádza ho novým znením: 
 
„2. spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
a) zámer odpredaja pozemkov registra C KN vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaných na LV č. 
1223 v k. ú. Chrenová, podľa GP č. 284/2018 a to:  
- parc. č. 889/3 – ostatné plochy o výmere 380 m2 
- parc. č. 889/4 – ostatné plochy o výmere 451 m2 
- parc. č. 889/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 143 m2 
- parc. č. 889/6 – ostatné plochy o výmere 53 m2 
- parc. č. 889/7 – ostatné plochy o výmere 739 m2 
- parc. č. 889/8 – ostatné plochy o výmere 244 m2 
- parc. č. 889/9 – ostatné plochy o výmere 205 m2 
- parc. č. 889/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m2 
- parc. č. 889/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 
- parc. č. 889/13 – ostatné plochy o výmere 78 m2 
- parc. č. 889/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2 
- parc. č. 889/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2 
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spolu v celkovej výmere 7 053 m2, pre spoločnosť OrpheusProduction s. r. o., Zbehy 822, 
IČO: 46738657  
 
b) odpredaj pozemkov registra C KN vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaných na LV č. 1223 
v k. ú. Chrenová, podľa GP č. 284/2018 a to:  
- parc. č. 889/3 – ostatné plochy o výmere 380 m2 
- parc. č. 889/4 – ostatné plochy o výmere 451 m2 
- parc. č. 889/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 143 m2 
- parc. č. 889/6 – ostatné plochy o výmere 53 m2 
- parc. č. 889/7 – ostatné plochy o výmere 739 m2 
- parc. č. 889/8 – ostatné plochy o výmere 244 m2 
- parc. č. 889/9 – ostatné plochy o výmere 205 m2 
- parc. č. 889/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m2 
- parc. č. 889/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 
- parc. č. 889/13 – ostatné plochy o výmere 78 m2 
- parc. č. 889/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2 
- parc. č. 889/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2 
 
spolu v celkovej výmere 7 053 m2, pre spoločnosť OrpheusProduction s. r. o., Zbehy 822, 
IČO: 46738657. 
Do uzatvorenia kúpnej zmluvy budú tieto nehnuteľnosti predmetom prenájmu budúceho 
kupujúceho  spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona        
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú, s výpovednou 
lehotou 3 mesiace za cenu 0,40 €/m2/rok, za podmienky, že s nájomnou zmluvou bude 
súčasne uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve na uvedené pozemky s tým, že po 
splatení kúpnej ceny za odpredaj stavieb podľa bodu 1 uznesenia č. 55/2014-MZ zo dňa 
13.02.2014 spoločnosť OrpheusProduction s. r. o. odkúpi prenajaté pozemky za kúpnu cenu 
podľa znaleckého posudku č. 119/2011 vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Kurucom 
dňa 29.09.2011, a to vo výške 477 276,55€ + DPH (DPH bude počítaná podľa platnej 
legislatívy v čase predaja) v pravidelných mesačných splátkach po dobu 6 rokov s tým, že 
účastníci uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu do 60 dní od pripísania poslednej splátky kúpnej 
ceny za stavby podľa bodu 1 uznesenia               č. 55/2014-MZ zo dňa 13.02.2014 na účet 
mesta. 
Dôvodom odpredaja a prenájmu predmetných pozemkov spôsobom prípadu hodného 
osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ má v záujme prevádzkovať v tomto areáli 
súkromnú materskú školu a súkromnú základnú školu. Nehnuteľnosti sa dlhodobo 
nevyužívajú a vyžadujú kompletnú rekonštrukciu, ktorú žiadateľ bude financovať z vlastných 
finančných prostriedkov. 
 
3. 
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, 
a) zámer odpredaja pozemkov registra C KN vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaných na LV č. 
1223 v k. ú. Chrenová, podľa GP č. 284/2018 a to:  
- novovytvorenú parc. č. 889/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 043 m2, ktorá bola 

vytvorená z dielu č. 1 o výmere 1 002 m2 z parc. č. 889/1, dielu č. 2 o výmere 34 m2 z parc. 
č. 889/7 a diel č. 3 o výmere 7 m2 z parc. č. 889/8  

- parc. č. 889/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 344 m2 
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na ktorých sa nachádzajú stavby s. č. 644 – materská škôlka pre spoločnosť 
OrpheusProduction s. r. o., Zbehy 822, IČO: 46738657 
 
b) odpredaj pozemkov registra C KN vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaných na LV č. 1223       
v k. ú. Chrenová, podľa GP č. 284/2018 a to:  
- novovytvorenú parc. č. 889/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 043 m2, ktorá bola 

vytvorená z dielu č. 1 o výmere 1 002 m2 z parc. č. 889/1, dielu č. 2 o výmere 34 m2 z parc. 
č. 889/7 a diel č. 3 o výmere 7 m2 z parc. č. 889/8  

- parc. č. 889/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 344 m2, 
na ktorých sa nachádzajú stavby s. č. 644 – materská škôlka pre spoločnosť 
OrpheusProduction s. r. o., Zbehy 822, IČO: 46738657, za kúpnu cenu podľa znaleckého 
posudku č. 119/2011 vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Kurucom dňa 29.09.2011, a to 
vo výške 93 858 € (DPH bude počítaná podľa platnej legislatívy v čase predaja) s tým, že časť 
kúpnej ceny vo výške 1,-€bola uhradená pri podpise kúpnej zmluvy a zvyšná časť kúpnej 
ceny vo výške 93 857,- €bude uhradená do 12 mesiacov od pripísania poslednej splátky 
kúpnej ceny za stavby na účet mesta a za podmienky, že do splatenia celej kúpnej ceny bude 
v liste vlastníctva v časti C zapísané zriadenie exekučného záložného práva v prospech Mesta 
Nitry. 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa tohto bodu je podmienené predchádzajúcim uzatvorením 
nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa bodu 2 b). 
 
Dôvodom odpredaja predmetných pozemkov spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa 
je skutočnosť, že na predmetných pozemkoch sú vybudované stavby s. č. 644 na parc. č. 
889/1 a 889/2, ktoré žiadateľ nadobudol v zmysle bodu 1 uznesenia č. 55/2014-MZ zo dňa 
13.02.2014, v ktorých má záujem prevádzkovať súkromnú materskú školu a súkromnú 
základnú školu. Nehnuteľnosti sa dlhodobo nevyužívajú a vyžadujú kompletnú rekonštrukciu, 
ktorú žiadateľ bude financovať z vlastných finančných prostriedkov. 
 
4. 
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, 
 
a) zámer odpredaja pozemkov registra C KN vo vlastníctve Mesta Nitry, v k. ú. Chrenová, 
podľa GP č. 284/2018 a to:  
- parc. č. 889/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 275 m2 
- parc. č. 889/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 
na ktorých sa nachádzajú prístupové chodníky k stavbám s. č. 644 na parc. č. 889/1 a 889/2 – 
materská škôlka pre spoločnosť OrpheusProduction s. r. o., Zbehy 822, IČO: 46738657 
 
b) odpredaj pozemkov registra C KN vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaných na LV č. 1223 
v k. ú. Chrenová, podľa GP č. 284/2018 a to:  
- parc. č. 889/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 275 m2 
- parc. č. 889/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 
na ktorých sa nachádzajú prístupové chodníky k stavbám s. č. 644 na parc. č. 889/1 a 889/2 – 
materská škôlka pre spoločnosť OrpheusProduction s. r. o., Zbehy 822, IČO: 46738657,              
za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 119/2011 vyhotoveného znalcom Ing. 
Vladimírom Kurucom dňa 29.09.2011, a to vo výške 22 263,45 € + DPH (DPH bude počítaná 
podľa platnej legislatívy v čase predaja).  
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    Dôvodom odpredaja predmetných pozemkov spôsobom prípadu hodného osobitného 
zreteľa je, že žiadateľ má v záujme prevádzkovať súkromnú materskú škôlku a súkromnú 
základnú školu, musí dokladovať a zabezpečiť prístup ku stavbám pre čerpanie úveru z banky 
a preto bol vyhotovený nový GP č. 284/2018 na zameranie chodníkov.  
 
5. 
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, 
 
a) zámer odpredaja spevnených plôch spolu s príslušenstvom vo vlastníctve Mesta Nitra              
na pozemkoch registra C KNmenovaných v bode 2 tohto uznesenia, prislúchajúcich 
k stavbám s. č. 644 na parc. č. 889/1 a 889/2, ktoré sú špecifikované v znaleckom posudku č. 
119/2011 vyhotovenom znalcom Ing. Vladimírom Kurucom dňa 29.09.2011 pre spoločnosť 
OrpheusProduction s. r. o., Zbehy 822, IČO: 46738657 
 
b) odpredaj spevnených plôch spolu s príslušenstvom vo vlastníctve Mesta Nitra na 
pozemkoch registra C KNmenovaných v bode 2 tohto uznesenia, prislúchajúcich k stavbám s. 
č. 644 na parc. č. 889/1 a 889/2, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 119/2011 
vyhotovenom znalcom Ing. Vladimírom Kurucom dňa 29.09.2011, a to: 
vodovodná prípojka            865,25 € 
kanalizačná prípojka           577,33 € 
tepelný kanál                     1 146,65 € 
spevnené plochy I             1 321,80 €   
spevnené plochy II              710,00 € 
spevnené plochy III           2 096,69 € 
oplotenie pozemku            8 761,95 € 
pre spoločnosť OrpheusProduction s. r. o., Zbehy 822, IČO: 46738657. 
 
Dôvodom odpredaja predmetných nehnuteľností spôsobom prípadu hodného osobitného 
zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť Orpheusproduction, s. r. o. nevyhnutne potrebuje 
prístupové chodníky a prípojky inžinierskych sietí k zabezpečeniu prevádzky školy vo svojich 
budovách s. č. 644, ktoré nadobudla v zmysle bodu 1 uznesenia č. 55/2014-MZ zo dňa 
13.02.2014 z dôvodu deklarovania prístupu k stavbám v ich vlastníctve.“  
 
- v ukladacej časti vypúšťa znenie: „31.05.2014“ a nahrádza ho znením: „30.09.2019“ 
 
U z n e s e n i e    číslo 238/2019-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 21 
proti – 1 
zdržal sa – 2 
Návrh bol schválený. 
 
38. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 224/2016-MZ                 

zo dňa 23.06.2016 (odpredaj parciel C KN č. 4064/1, č. 4066/1 v kat. úz. Nitra – Mgr. 
Martina Krištofová) a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 329/2016-MZ                   
zo dňa 13.10.2016 (pozemky na Borovej ulici a Súľovskej ulici v Nitre) 

mat. č. 206/2019 
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Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Ján Greššo       
 
Hlasovanie č. 56 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 224/2016-MZ zo dňa 23.06.2016 
(odpredaj parciel C KN č. 4064/1, č. 4066/1 v kat. úz. Nitra – Mgr. Martina Krištofová) a 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 329/2016-MZ zo dňa 13.10.2016 (pozemky na 
Borovej ulici a Súľovskej ulici v Nitre)  
s c h v a ľ u j e  
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 224/2016-MZ zo dňa 23.06.2016          
a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 329/2016-MZ zo dňa 13.10.2016 
 
U z n e s e n i e    číslo 239/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 

(odpredaj parcely C KN č. 7/11 v kat. území Kynek – Ing. František Ščerba) 
          mat. č. 217/2019 

 

Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Hlasovanie č. 57 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely   C KN 
č. 7/11 v kat. území Kynek – 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 Kynek, zapísaný v LV č. 
7193 ako parcela registra C KN č. 7/11 – trvalý trávny porast o výmere 1 962 m2 pre Ing. 
Františka Ščerbu, Martinská Dolina č. 70, 949 01 Nitra 
 
U z n e s e n i e    číslo 240/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 20 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra 
(Pneuservis GAJDOŠ, s. r. o. – odpredaj pozemku k. ú. Nitra) 

           mat. č. 223/2019 
 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
p. Hollý – tento priestor sa nachádza v centrálnej mestskej zóne a teraz sa otvára územný plán 
centrálnej mestskej zóny. Tak sa chcem spýtať, či je možné odpredávať pozemok pod touto 
stavbou? Lebo značnú časť má už odkúpenú p. Gajdoš od Železníc SR. Hovoríte, že je to 
určené na asanáciu. A teraz tam máme tri slepé koľaje, ktoré sú vlastníctvom Železníc SR. 
Tým pádom budeme musieť ten prepoj zrušiť a požiadať o odkúpenie alebo zámenu medzi 
Železnicami SR a zrušenie tých troch koľají, ktoré sú ako na nakládku a vykládku. Potom tam 
je ešte aj rampa pre vojenskú techniku, keď krškanský prápor ide na misiu alebo cvičenie. Oni 
tam tento priestor využívajú. Aj tie domy, čo sú v tesnej blízkosti aj to rodinné centrum, 
bývala lekáreň a dva rodinné objekty, tak aj to bude určené na asanáciu? A ešte je tam aj 
pamiatka – kríž z roku 1860 a aj to bude premiestnené?  
 
p. Ligačová – stanovisko bolo sparované v zmysle platného územného plánu centrálnej 
mestskej zóny. Táto stavba sa nachádza vo verejnoprospešnej stavbe prepojenie 
Novozámockej s Cintorínskou a Coboriho ulicou. Mal by byť vytvorený nový dopravný 
okruh. Je možné, že pri novej aktualizácii centrálnej mestskej zóny sa nájde aj iné riešenie. 
Ale malo by sa podržať momentálne schválené riešenie. Ak by to náhodou zmeny doplnky 
zmenili, tak bude iná pozícia.  
 
p. Hollý – keby toto prešlo, tak je možné potom toto odpredávať?  
 
p. primátor – p. Ligačová kýva, že áno. A mne to tiež dáva zmysel, že sa potom toho pozemku 
môžeme zbaviť. Pokiaľ máme tú centrálnu mestskú zónu nefunkčnú, tak myslím, že sa bude 
otvárať, takže dajme tam tú pripomienku, či má tam vôbec zmysle tá VPS-ka.  
 
p. Mezei – zmeny a doplnky a prípadne nejaká väčšia revízia, keď sa bude robiť, tak áno 
evidujeme aj tieto podnety. A pravdepodobne príde aj k nejakej úprave tej dopravnej kostry 
mestskej centrálnej zóny. Keď k tomu dospejeme, k tomu, že ideme robiť tú CMZET-ku a p. 
hlavný architekt si nájde na to čas, tak to bude určite prehodnotené.  
 
Hlasovanie č. 58 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Pneuservis GAJDOŠ, s. r. 
o., - odpredaj pozemku, k. ú. Nitra) 
n e s c h v a ľ u j e 
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  
 
zámer odpredať pozemok vo vlastníctve Mesta Nitra, v kat. území Nitra, zapísaný v LV 
č. 6879 ako parcela registra C KN č. 2748/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2pre 
spoločnosť Pneuservis GAJDOŠ, s. r. o., Hlavná 75, 951 95 Obyce, IČO: 36 559 636 
 
U z n e s e n i e    číslo 241/2019-MZ 
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prezentácia – 21 
za – 17 
proti – 1 
zdržal sa – 3 
Návrh bol schválený. 
 
 
41. Interpelácie 
 
p. Obertáš – nakoľko tu nebol p. Halás, tak by som si dovolil interpelovať p. Halása, aby 
predložil všetkým poslancom, čo sa týka ubytovne Hlboká, aké zmeny boli uskutočnené 
v rámci projektovej dokumentácie, koľko mesto navyše doplácalo. V podstate súhrn všetkých 
akcií, ktoré sa okolo toho odvíjali.   
 
p. primátor – už je to bytový dom. A určite dobrý dotaz.  
 

 
42. Diskusia 
 
 

p. Šmehilová – asi poslanci z VMČ Chrenová, Janíkovce a súčasne aj p. primátor ste dostali 
mail od občana, ktorý žije v Janíkovciach v novej časti Pri studničke, ktorý sa sťažoval na 
situáciu, ktorá tam vznikla. Sú tam nánosy blata po dažďoch, nahlasoval to telefonicky 
pracovníkom mestského úradu 24.06. Porucha bola nahlásená p. Koprdovi, ako upchaté 
kanalizačné potrubie odvodu dažďovej vody, silné nánosy hliny, zanesená prístupová 
komunikácia k obytnej časti v Janíkovciach. Tento havarijný stav nebol nijakým spôsobom 
riešený, len svojpomocne občanmi v danej lokalite. Chcem sa spýtať kompetentných, čo 
mesto podniklo a zrealizovalo na odstránenie tohto stavu. Dávam podnet, aby sa riešilo, na 
akom základe tam vznikajú prívalové vody. Tí, ktorí sme to videli ešte pred výstavbou, 
vieme, že to nebola úplne optimálna lokalita. Stavia sa tam cyklotrasa, je tam väčšia výstavba. 
Boli dodržané všetky podmienky v stavebnom povolení, nebolo tam niečo náhodou 
zanedbané, keď tam takáto situácia nastáva? Situácia je veľmi kritická a bude nastávať 
častejšie. Aké opatrenie vieme my, ako mesto urobiť? Samotný občan sa sťažoval aj mailom. 
Čo bolo do dnešného dňa podniknuté?  
 
p. Jakubčin – táto informácia o zatopení ulice sa dostala aj ku mne. Vysvetlenie ľudí zo 
Strediska mestských služieb, ktorí majú na starosti správu miestnych komunikácií bolo, že 
komunikácia nie je ešte prevzatá do správy mestských služieb. Napriek tomu aj s p. Štefekom 
sme sa to snažili riešiť. Cisterna, ktorá by bola schopná to odčerpať, nebola podľa informácií 
od kolegov na to použiteľná. Komunikovali sme aj so ZVS, prisľúbili nám cisternu, ale až 
v popoludňajších hodinách. Včera nedošla na miesto, overoval som si to u p. Štefeka. 
Nedvíhali mi telefón, mohli mať iné problémy. Vodu sme nedokázali odčerpať. Včera tam 
bolo zaslané zametacie vozidlo, ktoré by v prípade odčerpania vody dokázalo komunikáciu 
oslobodiť od blata. Keďže nebola voda odčerpaná, tak sa tam veľa práce neurobilo. Zatiaľ 
sme v tom štádiu, že s mechanizmami, ktoré máme, sme príliš veľa vody nenamútili. Snaha 
bola a hľadáme ďalej riešenie. 
 
p. primátor – snaha bola tri mínus. 
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p. Šmehilová – keďže sa snažíme zlepšovať komunikáciu smerom k občanom, chcem sa 
opýtať, či o týchto opatreniach, ktoré ste podnikli aj s p. Štefekom, bol dotyčný občan, ktorý 
to nahlasoval informovaný. 
 
p. Jakubčin – nemal som informáciu od sťažovateľa priamo. Mal som to od p. poslanca. 
Komunikoval som s p. poslancom a myslím si, že on komunikoval s občanom. 
 
p. Varga – presne takéto problémy máme v Dražovciach. Myslím si, že spíšeme zoznam 
inkriminovaných a na najbližšom VMČ to posunieme ďalej. Dlhodobo riešime tento problém 
so Správou ciest a oni už preventívne rátajú s tým, že 64-ku zatvoria, a že to bude čisto náš 
problém. Nebolo by možné ich ešte donútiť, aby to na poslednú chvíľu vyčistili? Včera som 
ich požiadal, lebo sú zarastené prícestné jarky a v nedeľu snáď príde väčšie množstvo ľudí do 
Dražoviec, tak som zvedavý, či to pokosia aspoň do nedele. 
 
p. Štefek – v nedeľu nás predbehol veľký dážď, možno päťdesiatročná voda. Keď som videl 
na facebooku, čo beží, bol som sa tam pozrieť hneď v nedeľu. Bol som tam v pondelok, 
utorok, stredu, dnes som tam ešte nebol. 
 
p. primátor – veď tam bývate. 
 
p. Štefek – bývam trošku ďalej. Snažili sme sa hneď reagovať. Volal som p. náčelníka 
mestskej polície. V pondelok sme začali komunikovať s p. Jakubčinom. Verím, že to dnes 
pozametali. S tým pánom, viem, že sa volá Robo, priezvisko nepoznám, sme sa dohodli na 
technickom riešení, ako dažďovú vodu napojiť, aby to fungovalo. Stavebné povolenia sú 
v poriadku podľa projektovej dokumentácie. Jediná chyba je, že na kopci nad tým, je nasiata 
kukurica a voda pretiekla v nedeľu cez rady kukurice. S p. Halásom som si prešiel aj celú 
cyklotrasu, kde prebieha výstavba cyklotrasy, takže tu voda s bahnom pretiekla. Došlo to na 
ulicu Pri studničke a asi o 500 metrov ďalej vyvalilo na obidvoch stranách obrubníky v dĺžke 
50 metrov. Dohodli sme sa na technickom riešení jednej puste najnižšieho bodu, ktorý je 
v tejto lokalite. Myslím si, že týmto definitívne tento problém odstránime.  
 
p. Greššo – vrátim sa k spomínanej problematike Slovenského zväzu telesne postihnutých. 
Zatiaľ neevidujeme žiadne riešenia. Chcel by som poprosiť p. prednostu, aby pripravil 
varianty riešenia. Napísal som aj krátky návrh na uznesenie, ktorý by nás posunul v tomto 
bode ďalej. Priestory by mali zohľadňovať bezbariérovosť, prístup MHD. Dovoľujem si 
navrhnú uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Nitre ukladá prednostovi mestského úradu 
pripraviť všetky dostupné varianty riešenia na zabezpečenie priestorov vo vlastníctve mesta 
Nitra pre organizáciu SZTP, ktorá je povinná po zámene nehnuteľnosti na Kollárovej ulici 
v Nitre opustiť tieto priestory; predložiť návrh riešenia na najbližšie rokovanie Mestskej rady 
v Nitre 13.08.2019. Termín 13.08.2019, kontrola Mestská rada. 
 
p. Vančo – zaznamenal som reportáž na miestnej televízií o stave možného otvorenia potravín 
v Tescu. De facto, aj de jure sa nič nehýbe. Na mestskej rade sme sa bavili o tom, že hl. 
architekt bude kontaktovať majiteľa tejto nehnuteľnosti. Kedy je takéto stretnutie plánované? 
Možno by sme sa na ňom z VMČ Staré mesto zúčastnili.   
 
p. primátor – myslím si, že p. Pravda to má na starosti, len tu nie je.  
 
p. Vančo – akým spôsobom zamýšľa riešiť ÚHA a komisie celé toto územie? Neradi by sme 
sa dožili, že sa tam zrealizuje výstavba novostavby Orbis a popritom bude Tesco chátrať, 
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pomaly už aj VÚB. Bol by som rád, keby na septembrové zastupiteľstvo bola predložená 
informatívna správa o tom, ako sa tieto veci majú. Pozeral som si volebný program, ktorý sme 
mali a chcel by som pripomenúť jednu z dobrých pripomienok. Akokeby niektoré podnety od 
nás, ako od poslancov, ale aj od obyvateľov, išli do stratena. Keby sa vytvoril verejne 
prístupný zoznam podnetov a požiadaviek na riešenie nedostatkov s možnosťou sledovania 
ich stavu od nahlásenia až po odstránenie. To znamená, kto to má na starosti, čo sa v tej veci 
robí, ako sa tomu venuje a kedy je problém vyriešený. Dal by som návrh pre p. prednostu, 
keby sa tým zaoberali. Prečítal som si so záujmom noviny, ktoré sme teraz dostali do 
schránok, takzvané Radničné noviny. Je platné uznesenie, kde sme zrušili financovanie 
vstupu na dve strany v Echu, bolo to 24 tisíc eur. Z akého zdroja išli financie na tieto 
Radničné noviny a koľko to prípadne bolo? Opakovane som sa dožadoval mediálnej stratégie 
na komisii cestovného ruchu, aj na komisii  kultúry. Ako poslanci máme záujem priamo 
vstupovať do diania aj v oblasti komunikácie a informovať obyvateľov. Aby sa to mohlo 
udiať? Je potrebná nejaká kooperácia. Bolo by dobré predložiť nejaký dokument. 
 
p. primátor – poprosím ÚHA o reakciu ohľadne Tesca. 
 
p. Ligačová – mám informáciu, že bolo zvolané rokovanie, myslím, že sa to dialo dnes. 
Sekretárky pripravovali pozvánku a do pätnásteho bude zvolané rokovanie. Neviem presný 
dátum. Škoda, že tu nie je hl. architekt, on túto úlohu dával. Telefonicky sme sa kontaktovali 
s projektantom. Zistili sme, že projekty sa na stavebné úpravy pripravujú. Nevedel nám 
povedať, kedy to predložia. Majú to rozpracované a tento rok to asi zrejme nebude otvorené. 
Nechcem predbiehať stanovisko majiteľa, ani on to nechcel.  
 
p. primátor – poprosím o informáciu ohľadne Radničných novín. P. Varga, z akej kapitoly sa 
to platilo?  
 
p. Varga – išlo to z odboru komunikácie a propagácie. Je tam kapitola na propagáciu, takže 
z tejto kapitoly. Suma bola 1 994 eur. Bavíme sa o ôsmich plnofarebných novinových 
stranách, distribúcia 36 tisíc kusov do všetkých domácností v Nitre. Čo sa týka druhej otázky 
p. poslanca, samozrejme, spolupráca je vítaná na všetkých frontoch, aj na úrovní poslancov, aj 
mestského úradu. Bol som na komisii, kde som povedal rámcovú predstavu. Prvých päť 
mesiacov to bol krízový manažment. Bolo treba zriadiť elementárne komunikačné kanály, 
ktoré skôr nefungovali, ako fungovali. Toto sa nejakým spôsobom podarilo nastaviť. 
Svedectvom toho je obsadenie postu hovorcu a znormalizovanie vzťahov s novinárskou 
obcou. To bol základ môjho pôsobenia v prvých mesiacoch. Čo sa týka vízie ďalej, razím 
filozofiu, že najskôr si cestičky prešľapem, naučím sa, ako to tu funguje, pracujem za behu. 
Robím veci ako najlepšie viem aj s tímom, ktorý sme vytvorili. V závere tohto roka a od 
začiatku roka 2020 môžeme rátať s ucelenou komunikačnou stratégiou. Súčasťou toho bude aj 
vznik nového periodika. Bavíme sa teraz o tom, aký bude mať rozsah, periodicitu, formát. 
Budem veľmi rád, keď sa stretneme, aj s vami, p. Vančo, alebo aj s inými poslancami 
a budeme to spoločne a otvorene riešiť.  
 
p. Moravčík – chcem sa spýtať na dlho pretrvávajúcu kauzu ohľadne výsuvného stĺpika 
v mestskom parku. Máme záporné stanoviská KDI. Mám záujem, aby sa nám dostala do rúk 
projektová dokumentácia, na základe ktorej sa vybral zhotoviteľ stavby a aj sa realizovala. 
 
p. Štefek – chcem sa spýtať odboru investičnej výstavby a rozvoja mesta ako stojíme 
s výstavbou nájomného bytového domu na Hôrke, na Dieloch, na Viničkách. Rovnako ma 
zaujímajú veci ohľadne bývalej ubytovne, dnes bytového domu na Hlbokej. Dohodnem si 
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stretnutie s p. prednostom. Naviažem plynule na p. Vargu, neviem, kto píše esemesky 
a akému množstvu občanov nášho mesta. Vy to píšete? Mohli ste sa k tomu prihlásiť.  
 
p. primátor – p. Varga nepíše. 
 
p. Štefek – ale píše. Siedmeho júna prišla esemeska – zdieľané bicykle budú opäť v uliciach 
Nitry, dohodol sa na tom primátor Marek Hattas a dopravca Arriva. A my poslanci sme tu za 
hlupákov? Aspoň ste to mohli spomenúť a poslanci potvrdili dohodu svojim hlasovaním 
v mestskom zastupiteľstve. V minulom storočí v Európe pôsobil v jednej nemenovanej 
krajine minister ľudovej osvety a propagandy a nedopadlo to dobre.  
 
p. primátor – mali ste priestor vyjadriť sa v novinách.  
 
p. Štefek – ja som sa vyjadril, ja nehovorím.  
 
p. Obertáš – chcel by som vyzvať všetkých predsedov komisií, aj organizačné oddelenie, aby 
sa dodržiaval Rokovací poriadok ohľadne zverejňovania zápisníc komisií. Často sa stáva, že 
zápisnice z komisií sú zverejňované o mesiac. Ďalej by som chcel vedieť, ako stojí súdny spor 
v areáli Adova. Čítal som, že je otvorený nejaký súdny spor. V roku 2018 bolo mestským 
zastupiteľstvom prijaté uznesenie č. 171/2018 zo dňa 17.05., kde mestské zastupiteľstvo 
ukladá vedúcemu odboru OKČ spracovať systém operatívnej kontroly výkonu a organizácie 
práce zmluvných partnerov na ošetrenie verejnej zelene. Reakcia vedúceho - citujem časť – 
kópia zápisov v denníku prác po každých piatich dňoch vrátane sobôt od vyhlásenia termínu 
kosby, ktorý bude dodávateľom odovzdaný pracovníkovi SMS oproti podpisu. Uvedený 
doklad bude na požiadanie k dispozícií povereným pracovníkom príslušného VMČ a formou 
fotokópie zaslaný aj komisii pre dopravu, životné prostredie. Aj p. Gavalovič bol so mnou na 
SMS, aby sa toto uznesenie plnilo. Čo sa týka stránky mesta, neviem, kto je administrátor 
facebookovej stránky. Môj pocit je, že mesto by malo byť apolitické aj vo vyjadreniach na 
sociálnych sieťach. Nemalo by dochádzať k vyzývaniu a burcovaniu občanov, bojkotovaniu 
facebookovej stránky, či už bývalého poslanca, alebo čohokoľvek. Mesto má byť apolitické, 
je demokracia. Mesto Nitra má vystupovať slušne a nenabádať ľudí, aby bojkotovali. P. 
primátor je to vo vašej kompetencii. Nech mesto Nitra informuje ľudí v takom systéme, 
v akom by malo. Ďalšia otázka ako každé zastupiteľstvo v diskusii, aby p. Horák informoval 
obyvateľov aj poslancov, ako stojí parkovacia politika mesta Nitra. Počul som od poslancov 
koalície, že je nejaká VZN? Je to pravda? Posledná otázke je, do akej výšky poschodí bude 
výstavba domu na Ďurčanského ulici?  
 
p. Greššo – p. Obertáš, to si má naozaj mesto cez sociálne siete nechať takto kydať na hlavu? 
Mesto sa jasne vyhradilo, že toto je trošku cez čiaru. Toto sú účelové klamstvá, založené na 
polopravdách. To, že je demokracia, je v poriadku. Takisto, ako platí demokracia vo vyjadrení 
slobodného názoru, takisto platí demokracia v tom, že sa môže proti takémuto názoru ohradiť. 
Mesto je zastupované osobami, ktoré za ňu nesú zodpovednosť. Je úplne prirodzené, že mesto 
si svoj názor vyjadrí. Takisto, ako ho vyjadruje poslanec NSK p. Hecht, takisto ho vyjadrí 
mesto. Mesto si môže vyjadriť svoj názor, možno aj nabádať ľudí, aby nekomentovali 
a nešírili negatívnu energiu. A potom tu príde pani, ktorá zjavne ani netuší, o čom to je 
a začne vykrikovať veci, ktoré nie sú pravdivé. Slušne vystúpila, ale obsah si počul. 
 
p. Košťál – bol som zvolený ako predseda komisie mobility. Verím, že to nemám ľahké. 
Nepovažujem sa za stopercentného odborníka, ale urobím preto maximum. Privítam každý 
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podnet od poslancov, aby sme mohli pomáhať ľuďom. Čo sa týka regulácie parkovania, 
preberá sa táto agenda a ak budete mať záujem, kľudne budete k tomuto bodu prizvaní.  
 
p. Ajdariová – vôbec som nepochopila faktickú p. Košťála. Chcela by som zareagovať na p. 
Grešša a p. Obertáša. Súhlasím s p. Obertášom. Asi chápem, na ktorý status narážal. Osobne 
sa mi tento status nepáčil. Táto mestská stránka by mala ísť trošku iným smerom. Keď chce 
poslanec vyjadriť svoj názor na sociálnej sieti a nejakým spôsobom sa vyhraniť, má na  to 
svoj priestor. Včerajší status bol cez čiaru. Ľudia tam komentovali a argumentovali. Nielen 
vedenie mesta by malo rozhodovať, ale aj my, poslanci, na to sme boli volení. Keby sa mňa 
osobne niekto opýtal, či tento status dám na stránku a takýmto spôsobom budem bojovať proti 
neprávostiam, tak by som povedala, že nie. 
 
p. Mezei – podľa mňa je úplne na mieste, že mesto Nitra sa na facebooku ohradí voči 
niečomu, čo je napísané tendenčne a cielene. Napíšu tam 90 % nezmyslov, ktoré sú 
poškodzujúce. Ten text bol napísaný proti mestu. Je úplne na mieste, aby sme obraňovali 
mesto, ako orgán zastupujúci ľudí.  
 
p. Ajdariová – každý jeden z nás, čo tu sedí, sme dospelé, svojprávne osoby, ktoré sa mohli 
rozhodnúť, či majú na sociálnej sieti účet, alebo nemajú. Ak ho majú, či sa vyjadrujú. Ak sa 
mám ja sama za seba potrebu vyjadriť, vyjadrím sa. Stránku mesta Nitra chápem, že vo 
svojich vyjadreniach zastupuje mesto Nitra, čiže aj nás. V podstate ideme používať tie isté 
zbrane, ktoré tým ľuďom vyčítame. Nemyslím si, že by sme sa mali na takúto úroveň 
znižovať. Každý sa vyjadrujme sám za seba. Stránku mesta Nitra používajme na to, aby sme 
ľudí informovali o tom, čo sa deje, čo sa bude diať, čo sa nebude diať. Alebo na prípadné 
prijímanie podnetov občanov a komunikáciu. 
 
p. primátor – poprosím prednostu o odpoveď k Adove. 
 
p. Odzgan – v danom súdnom spore nás zastupuje p. Ďuran. Z pojednávania mi poslal 
záznam. Keďže nie som právnik, nebudem to tu komoliť. Buď vám to prepošlem, alebo sa 
kľudne zastavte a povieme si. Ku kosbe sa vyjadrí p. Jakubčin. 
 
p. Jakubčin – podnet ohľadne uličky Pri studničke sme riešili. Čo sa týka záznamu podnetov, 
p. Vančo hovoril tom, aký je systém kontroly. Väčšina podnetov sa sústreďuje u nás, je na to 
človek, ktorý to zaznamenáva. Je ich strašne veľa. Prichádzajú cez odkazy starostu, mestskej 
polície. Prichádzajú pripomienky VMČ, e-maily, telefonáty, osobné návštevy. Sú to stovky 
mesačne. Všetky podnety sa musia rozdeliť, zadávajú sa ľuďom, ktorých sa to týka. Nevieme 
odhadnúť, či je to mestský pozemok, alebo nejaký iný. Je to pomerne zložité. Človek, ktorý 
zaznamenáva závady, dáva raz štvrťročne prednostovi informáciu o tom, ako sú závady 
vyhodnocované. Je tam nahlásené, čo je vybavené, čo nie je vybavené, čo komu išlo. Veľa 
závad nepatrí do kompetencie mesta. Je toho pomerne dosť. Problém je aj v tom, že 
obyvatelia sa snažia termínovať a urgujú riešenie. Sme tu pre ľudí, snažíme sa reagovať tak, 
aby klient dostal informáciu na úrovni, ktorá je mu možná v tom momente dať. Čo sa týka 
kosby, bola požiadavka ešte za minulého zloženia mestského zastupiteľstva, aby bola lepšia 
kontrola priebehu kosby. Žiadalo sa, aby sa permanentne sledovalo, či bol každý deň 
dodávateľom využitý na kosbu. Prijali sme to rozhodnutie, ktoré aj p. poslanec citoval. 
Inšpektor zo strany mesta preberal práce podpisom v denníku. Momentálne je tam jeden 
človek, ktorý to kontroluje, niekedy boli dvaja. Raz týždenne by sa to malo dať stihnúť tak, 
aby inšpektor zápis písomne prevzal. Ide o to, aby on uzavrel týždeň u dodávateľa tak, že 
potvrdí, že v tieto dni bola vykonávaná kosba. Ešte budem hovoriť s p. Gavalovičom, ktorý to 
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má na starosti, budem žiadať plnenie. Myslím si, že zmluva umožňuje náš priebeh kontroly, 
aby sa vykonala v denníku. Ešte tam bola požiadavka na stĺpik v mestskom parku. Vybudoval 
sa stĺpik, ktorý sa inštaloval do stredu komunikácie. Podľa môjho názoru nie príliš šťastne, 
pretože umožňoval obísť stĺpik z jednej, aj z druhej strany. Urobili sme opatrenie, že sme 
z jednej strany dvihli obrubník tak, aby sa priestor na obchádzanie sťažil. Užšie vozidlá to aj 
tak prejdú. Hľadalo sa riešenie inštalovať tam doplňujúce zariadenie, kde nás dopravný 
inšpektorát limitoval. Nemôžeme tam osadiť iné zariadenie, ktoré by zúžilo priestor z oboch 
strán. Jediné s čím súhlasili, bolo inštalovať tam dva stĺpiky. Komisia mobility s týmto 
riešením nesúhlasila. Navrhli zábrany z oboch strán, dopravný inšpektorát s tým nesúhlasil. 
Keď budeme inštalovať dva stĺpiky, musíme ten v strede vybrať a inštalovať ho vedľa. 
Nebude to ani lacné, ale je to jediné riešenie, ktoré bol dopravný inšpektorát ochotný 
odsúhlasiť. Sme v tomto štádiu, mrzí ma, že to mešká. Tiež ma trápi, že to autá obchádzajú. 
Argumentácia dopravného inšpektorátu bola taká, že keď je tam dopravná značka, nemali by 
tadiaľ autá chodiť. Kontrolu tam nemôžeme zabezpečiť 24 hodín denne. Určite hľadáme 
riešenie, dúfam, že nájdeme.   
 
p. Vančo – vrele súhlasím s p. Jakubčinom, preto som o tom začal hovoriť. Dlhodobo si 
myslím, že OKČ cez SMS je v organizačných kompetenciách hlboko poddimenzované. Riešil 
som jeden podnet s p. Muzikom. Denne má sedemstopäťdesiat telefonátov. To nemôže 
fyzicky človek stihnúť. Stále sa to opakuje, kosci kosia, nehrabú, nedokášajú, nezametajú. 
Možno by bolo dobre, je to v kompetencii p. primátora, keby sme si sadli nad štruktúru OKČ 
a štruktúru mestských služieb. Aby sme masu najcitlivejších a najosobnejších podnetov od 
obyvateľov rozložili na možno väčšie percento ľudí, ktorí by sa o to starali. Nie je možné, aby 
sa v takom meste, ako je Nitra, zaoberali koncepčne mestskou zeleňou dvaja ľudia. 
Samozrejme, že sa to nedá postíhať, sedemstopäťdesiatosem telefonátov denne.  
 
p. Dovičovič – ako sa líšia ceny, ktoré platíme jednotlivým dodávateľom týchto prác, teda 
kosenia v tomto roku a pred desiatimi rokmi? Aj my pristupujeme k úpravám cien. Pokiaľ 
viem, realitu z hľadiska čiastky, ktorú na tento účel vyčleňujeme v mestskom rozpočte, dosť 
ignorujeme. Pokiaľ to má p. Jakubčin k dispozícií, bol by som rád, keby to všetci počuli.  
 
p. Varga – osobne ďakujem OKČ aj mestským službám. U nás je bezproblémové kosenie. 
Dokonca aj teraz som ich poprosil, mimo poradia pokosili ďalšiu ulicu, budú raňajky v tráve. 
 
p. Moravčík – ďakujem za vysvetlenie p. Jakubčinovi. Situáciu takýmto spôsobom poznám aj 
ja. Bol by som rád, keby sme sa dostali k dokumentácií, na základe ktorej sa schvaľoval stĺpik 
a na základe ktorej zhotoviteľ inštaloval stĺpik.  
 
p. Králová – budem v krátkosti reagovať na kolegov, čo sa kosby týka. Nie vo všetkých 
lokalitách bola kosba v takej kvalite, ako bola. Musím vysloviť poďakovanie p. Muzikovi 
a SMS, že keď bolo treba, riešili stavy urgentne. Aspoň teda tie plochy, ktoré boli veľmi zlé. 
Kvalita zo strany niektorých firiem dobrá nebola. Nie je to vyhrabávané, dokosené a je značne 
devastovaný terén. Osobne som si po dažďoch prešla veľkú časť Klokočiny, Chrenovej. Mám 
zdokumentované veľké množstvo fotografií a kvalitu tejto práce. Viem, že kvalita je údajne 
kontrolovaná. Podľa mňa nie je dobrá kvalita. Bola niekedy nejaká firma sankcionovaná?  
 
p. Rácová – skláňam vďaku a obdiv tej práci, ktorá sa tu hodnotila. Je to práca viacerých 
oddelení, ale skutočne oddelenie, ktoré vedie p. Jakubčin. Vyjadrila sa tu kolegyňa Ajdariová. 
Tiež si myslím, že oficiálna stránka mesta je oficiálna stránka mesta a nemá slúžiť na riešenie 
konfliktov, rozdielnych názorov a na rôzne reakcie. P. Varga povedal, že sa snažia vytvoriť 
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informatívne elementárne kanály. Tu by som sa trošku pristavila. Už na začiatku volebného 
obdobia som hovorila, že pri demokracii je veľmi dôležité spolupodieľať sa a mať dostatok 
informácií a pravdivých informácií. Neviem, ako to máte premyslené a vypracované, ale 
používate aj metódu nečakaného prekvapenia a ohúrenia, ktoré som zažila dvakrát. Prvýkrát 
na tržnici, keď som išla kúpiť čerešne. Vrhli sa tam na mňa tí, čo ma poznali a snažili sa 
zistiť, čo tam robil p. primátor s celou suitou a či je pravda, že sa to tam ide celé zatvoriť 
a prebudovať. Nemala som o tom ani páru, tak som ich ukľudnila, že nič také nehrozí. Prešla 
ma nálada, keď som si otvorila Radničné noviny a tam som sa dozvedela, že predsa len niečo 
také hrozí. Pýtam sa, prečo o takomto zásadnom nápade, nech už je akýkoľvek, nevieme. 
Nedávno sme sa dozvedeli, že kriticky myslieť, nie memorovať v školách je dôležité. Ak 
chceme kriticky myslieť a ku všetkému pristupovať, tak máme mať dostatok času na to, aby 
sme všetky informácie vyhodnotili, prehodnotili, preverili, hľadali súvislosti, dôvody, príčiny 
a najmä pravdivosť týchto informácií. To môžeme urobiť len vtedy, keď ich máme. Ak sa na 
zastupiteľstve, na komisii nič nedozvieme a pýtam sa, či to bolo na komisii. Idú šumy, že sa 
tržnica zatvorí, že nepotrebujeme CVČ, že by to bolo dobre nahradiť niečím iným. Tomuto 
môžeme predísť. Demokracia predpokladá komunikáciu medzi ľuďmi bez ohľadu na politické 
tričko. Aká dôležitá je komunikácia a pravdivosť informácií, ukázal problém Šúdolskej cesty. 
Dnes je už problém posunutý a riešime tam ďalšie dva problémy. Bolo mi povedané, že sú 
volebné programy, kde sú všetky vízie. Máte to pod pokrievkou a postupne to budete 
vyťahovať, alebo ako? Treba v dostatočnom predstihu, aby sme aj my ostatní o týchto 
zámeroch vedeli. Budem sledovať, p. Varga, ako budujete komunikačné kanály, či sú 
dostatočne široké a či idú informácie obidvoma smermi. Je to veľmi dôležité. 
 
p. Balko – šumy vždy boli a budú. Nikdy tomu nezabránime. Ľudia si budú rozprávať veci, 
o ktorých nikto ani nesníval. S tým nespravíme nič. Práve preto, že sa oveľa lepšie nastavila 
promptnosť informovanosti o všetkom, čo robí mesto. Už v priebehu toho dňa sú vonku 
informácie, tak to, čo nie je vonku, sa nestalo, ani sa nedeje. Šumom nezabráni nikto. 
 
p. primátor – môžem sa vrátiť k tržnici. Bolo to na podnet toho, že dlhšie sme rozprávali 
o tom, že tržnica vyzerá, ako vyzerá. Ľudia sa chodia do klientského  centra sťažovať na to, 
ako by to mohlo byť lepšie. Zároveň sme to stretnutie zvolali aj kvôli tomu, že momentálne 
idú výzvy na Nórske fondy. Dali sme si ľahké stretnutie s odborníkmi z tohto fachu, aby sme 
vedeli, či tam vieme využiť Nórske fondy, alebo ich nevieme využiť. Bolo to prvotné 
stretnutie, kde sme si povedali, či má vôbec zmysel otvárať tému tržnice. Za nás to zmysel 
má. Tak, ako som napísal včera v statuse, nejde to bez toho, aby sme nezapájali vás, 
poslancov. Budeme vás do toho zapájať, len najprv musím vidieť, či má zmysel túto tému 
otvoriť. Kde sa pohnem, tam pútam pozornosť a ľudia z toho cítia, že sa tam ide niečo meniť. 
Informovať o tom chcem, keď to je už v nejakej fáze, že má zmysel sa o tom rozprávať. 
O tržnici má zmysel sa rozprávať. Pevne verím, že sa budeme rozprávať aj ako poslanci. 
Ďalšia vec je pešia zóna. Od 1.6. tu máme p. Šabíka, čo je pre nás obrovská posila do nášho 
tímu. Snažíme sa ešte na poslednú chvíľu spraviť workshop, resp. hackathon, stretnutie 
k pešej zóne. Týmto by som vás chcel aj pozvať na prvý deň, kde sa budú zbierať dáta. Pevne 
verím, že prídete aj vy, poslanci, pretože na konci dňa budete o tom hlasovať. Budem sa 
snažiť zapájať vás do procesov čo najviac. 
 
p. Rácová – ďakujem za toto stanovisko, p. primátor. Mnohé veci dostaneme až na konci. 
Chcem sa opýtať, či sa pracuje aj na spustení kanalizácie na Šúdolí a pracuje sa aj na tom, aby 
bola cesta pred príchodom zimy pojazdná? 
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p. primátor – čo sa týka Šúdolskej, dnes ste si odsúhlasili, že tam bude projektová 
dokumentácia. Máme štyri cenové ponuky na geometrické zameranie. Jednu z nich podľa 
ceny vyberiem. Dnes alebo zajtra, asi zajtra ju podpíšem. Budeme robiť geometrické 
zameranie, čo je krok jedna. 
 
p. Rácová – kedy bude spustená kanalizácia a ako bude upravená cesta pred príchodom zimy? 
 
p. Pillaj – presné termíny ukončenia ešte nemáme. V pondelok, resp. v utorok bolo rokovanie 
ohľadom ďalšieho reklamačného konania, kde bolo dohodnuté a konštatované opätovné 
skúšky zásypu a nadväzne na to finálne úpravy tejto cesty. Do 15. júla musíme mať 
zrealizované všetky skúšky a zaujme sa stanovisko, akým spôsobom bude finálne upravená 
táto cesta. Môj osobný odhad je, že oprava komunikácie bude zrealizovaná po kanalizácii do 
30. augusta. 
 
p. Moravčík – poprosím vás, p. Pillaj, poslať zápis z rokovania, bolo to v pondelok, aj p. 
Rácovej. Dohodli sme sa aj so zhotoviteľom, že si chceme aj za mesto spraviť vlastné 
kontrolné skúšky. Prehodnotí ich aj projektant, aj zhotoviteľ. Keď si dohodne finálne riešenie, 
tak sa cesta bezodkladne dokončí. Bolo to prisľúbené aj zhotoviteľom tejto stavby. Je to 
v riešení a v blízkej dobe, týždeň, dva, budú zrealizované ďalšie kontrolné skúšky. Budeme 
vás o tom informovať. 
 
p. Obertáš – Peťko, ja som neoslovil teba, oslovil som p. Horáka, ako postupuje parkovacia 
politika, aké sú inovácie. Ďakujem za odporučenie, ale poprosil by som p. Horáka.  
 
p. primátor – tejto téme sme sa venovali aj na poslednom mestskom zastupiteľstve, ale poďme 
si to zopakovať. 
 
p. Horák – ako som spomínal už minule, v priebehu jesene by sme predstavili ucelený 
materiál, to stále platí. Riešime, ako by to mohlo byť nastavené. Pýtali ste sa, že už vraj 
existuje nejaké VZN. Ja sám o tom neviem, že existuje. Je staré, ku ktorému prihliadame 
a v zásade ho asi budeme veľmi značne meniť. Viem, že sa tu predtým riešilo zapájanie 
poslancov. Keď budeme mať materiál, tak ešte pred zverejnením budú všetci poslanci 
informovaní vrátane opozičných. 
 
p. primátor – máme tu prihlášku od občana p. Kóňu. Poprosím o schválenie jeho vystúpenia 5 
minút. 
 
Hlasovanie č. 59 o diskusnom príspevku p. Koňa v bode ,,Diskusia“  v rozsahu 5 minút 
 
prezentácia – 19 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
p. Kóňa – vážim si, že ste mi umožnili vystúpiť. Položím otázky, ktoré som chcel a podľa 
času, ktorý mi zvýši, budem hovoriť, prečo kladiem tieto otázky. Na verejnom zhromaždení 
VMČ a primátora, ktoré bolo v máji, navrhol p. primátor samostatné stretnutie k téme 
rekonštrukcia komunikácie Šúdolská za prítomnosti hl. architekta, odboru výstavby, 
stavebného úradu, odboru majetku, VMČ a občanov. Keďže dodnes prebehla iba obhliadka 
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Šúdolskej, kladiem otázku, kedy bude toto samostatné stretnutie uskutočnené a či vôbec? Od 
vášho prísľubu uplynulo už tridsaťsedem dní. 
 
p. primátor – to si nepamätám, že by som dal takýto prísľub.  
 
p. Kóňa – je to v zápisnici VMČ.  
 
p. primátor – ale to stretnutie sme si dali, bolo uskutočnené, boli sme tam na mieste a na 
základe toho sme išli riešiť tú ulicu.  
 
p. Kóňa – ja som chcel, že si obhliadneme Šúdolskú, a že potom sa stretneme na úrade. Ale 
dobre, je to vaše stanovisko. Ak chceme pokračovať v druhej etape rekonštrukcie Šúdolskej, 
keďže v roku 2015 sme sa na VMČ dohodli, že rekonštrukcia bude rozdelená na dve etapy. 
Prvá bola vybudovanie kanalizácie a druhá ma byť kompletná rekonštrukcia. Aby sme mohli 
urobiť druhú etapu musíme najskôr ukončiť prvú, čiže kanalizáciu. Ja hovorím k stavu, ktorý 
som mal podľa informácie dnes ráno, kde p. primátor odmietol vyčleniť financie na 
projektovú dokumentáciu.  
 
p. primátor – p. Kóňa, je to momentálne tak, že sme schválili zriadenie projektovej 
dokumentácie. 
 
p. Kóňa – namiesto projektovej dokumentácie p. primátor sľúbil, že bude spracovaný 
výškopis a polohopis a ten sa mal zaoberať Šúdolskou, Černicovou, Grizbachovou. Od p. 
vedúcej majetkového mám informáciu, že po 33 dňoch od tohto rozhodnutia je už asi známy 
víťaz tej malej verejnej súťaže na dodávateľa. Tak sa pýtam, že ešte koľko dní bude trvať 
zhotovenie tej dokumentácie? Keď len výber trval 33 dní.   
 
p. primátor – koľko rokov sa čaká na tú rekonštrukciu tej Šúdolskej? Prosím, dajte nám toľko 
času koľko potrebujeme. My to nechceme ani naťahovať a budeme sa snažiť to urobiť v čo  
najkratšom možnom čase. Postupnosť je jasná. Sme v kontakte, boli ste aj u nás na úrade, 
riešili sme ďalšie problémy.  
 
p. Kóňa – na susedskom stretnutí, na ktorom sa zúčastnilo asi 50 šúdolčanov sme sa dohodli, 
aby som z ich poverenia na VMČ, ktorý bol 10.6. položil dve otázky. A to - aký je stav 
spracovania výškopisu a polohopisu? To mi bolo už vlastne zodpovedané, že bude čo najskôr. 
A druhú otázku. Aké kroky a v akých termínoch budú nasledovať po spracovaní výškopisu 
a polohopisu, kto bude za to zodpovedný a aký bude termín ich splnenia? Lebo musí 
nasledovať vysporiadanie pozemkov, spracovanie projektovej dokumentácie, súťaž na 
zhotoviteľa a vlastná realizácia. Čiže moja otázka znie. Kedy asi bude prebiehať 
rekonštrukcia Šúdolskej? Teraz som sa dozvedel, že súvislá oprava sa uskutoční po auguste 
tohto roku.  
 
p. primátor – to nie je pravda. 
 
p. Kóňa – to tu odznelo.  
 
p. primátor – to je kanalizácia.  
 
p. Halás – oprava komunikácie nad kanalizáciou.  
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p. primátor – p. Kóňa, dohodneme sa na tom fungovaní tak ako doteraz, že sa budeme 
stretávať vždy, keď sa pohneme niekam dopredu. Robíme geometrický plán a akonáhle bude 
hotový, tak sa znova stretneme. Veď pracujeme spolu v tých pracovných skupinách, 
komunikujeme, máme na seba tel. č. a toto nie je priestor, aby sme si zadávali úlohy. Toto je 
na pracovné stretnutie, ktoré mávame. A toto nie je priestor na MZ a nemusíte to nasilu 
pretláčať. Veď my máme ochotu. Išlo to aj do toho materiálu v rámci rozpočtu, máme aj 
projektovú dokumentáciu, tlačíme a ideme to robiť.  
 
p. Kóňa – ďakujem, že ste si vypočuli moju polemiku, ale nevypočuli ste si môj príspevok. 
Beriem vás za slovo. Veľmi rád a ochotne sa zúčastním akéhokoľvek stretnutia. Len poprosím 
,p. primátor, z každého stretnutia keby ste urobili zápis, v ktorom by bolo uvedené, na čom sa 
na tom stretnutí dohodlo, komu sa to uložilo a dokedy to má byť realizované. Nič iné témou 
môjho príspevku nemalo byť.   
 
p. Ajdariová – každý VMČ, ktorý je verejný a všetci občania Klokočiny sú na ňom vítaní. 
Každý VMČ minimálne jednu hodinu venujeme problému Šúdolskej. Od začiatku, ako sme si 
nastolili po spoločnej dohode priamo na ulici Šúdolskej postup, akým budeme postupovať. 
Zatiaľ my zo strany mesta sme neurobili ani jednu jedinú vec, že by sme nedodržali tento 
postup, ktorý sme si spoločne zvolili. Ja vás chápem, p. Kóňa, že zastupujete obyvateľov, že 
vás trápi tento problém. Ale ja ako predsedníčka, členovia VMČ a všetci poslanci počúvame, 
ako práca chvatná málo platná, ako sa kto kde nabalil. A presne, ako povedal p. primátor. 
Roky sa nehýbalo s tou Šúdolskou. Nepozerajme sa, čo bolo, ale prosím vás, dajte aj vy nám 
čas, aby sme urobili poriadne kontrolu kanalizácie, aby sa spustila tak, ako má, aby sa spravila 
tá súvislá oprava, aby sa medzi tým urobil výškopis a polohopis a všetko to, čomu ja ako 
sociálny pracovník nerozumiem. Ale spolieham sa na tých, ktorí sú študovaní a vedia, čo my 
od nich potrebujeme. Projektová dokumentácia sa dnes schválila. A ja stále nerozumiem 
tomuto, akokeby vedomému podsúvaniu, ako my mesto neplníme svoje záväzky, sľuby. 
A naozaj poviem to tu za celý VMČ Klokočina, že ma to veľmi mrzí.    
 
p. Moravčík – okolo Šúdolskej je dosť zvýšená aktivita, čo mňa osobne teší, ja som tiež zo 
Šúdolskej ulice. Odsúhlasila sa projektová dokumentácia, aktívne sa pracuje na odstránení 
havarijného stavu na tej tretej etape výstavby kanalizácie. Máme obstaranú geodetickú 
kanceláriu, ktorá vyhotoví geometrické plány a celý elaborát, aby sme vedeli, koho máme 
žiadať o odpredaj, odkúpenie, odovzdanie, vecného bremena. Takže tie kroky sa dejú a treba 
počkať. A som rád, že občania Šúdolskej sú aktívne zapojení v tejto problematike, lebo bude 
potrebná ich pomoc, keď sa začnú tie pozemky vysporadúvať na to, aby sme toto dielo vedeli 
ďalej posunúť. 
 
p. primátor – na internete sa množia neprávosti, nepravdy, polopravdy. Je to veľmi 
komplikované. A treba si uvedomiť, že ja som štatutár tohto mesta a pokiaľ niekto očierňuje 
mňa alebo mojich kolegov, tak si myslím, že je adekvátne, že keď sa k tomu oficiálny kanál 
vyjadri, to znamená, že mestský kanál. To, že niektorí poslanci alebo aj bývali poslanci 
zdieľajú vo svojich skupinách tieto pofidérne zdroje, tak to už je na nich a ich kritickom 
myslení, či si chcú nechať svoju vlastnú integritu toho, že ako by sa mali tie média ďalej 
správať. Lebo nesiete aj veľkú časť zodpovednosti v tých skupinách. Je tam veľmi veľa 
obyvateľov, ktorí boli zvyknutí, že tam boli správy susedského typu a zrazu sa z toho stala 
veľmi veľká politická stoka. Je toho veľmi veľa a mesto sa začalo voči tomu istým spôsobom 
brániť. Je to z mojej strany obrana štatutára tohto mesta, zamestnancov, vedenia a nakoniec aj 
vás. Čo sa týka toho časopisu, ktorý teraz vyšiel, tak som mal to šťastie, že keď som teraz 
upratoval po p. Dvončovi, tak som tu našiel veľmi obdobný časopis z roku 2011 až z roku 
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2012. Tak si nastavme trošku zrkadlo, ako to vyzeralo. Na prvej strane klasický príhovor 
primátora. Potom, čo sa týka vyjadrenia alebo prezentácie poslancov, tak sú tam fotografie 
a tu sme skončili. Nenájdete tam ani jediné vyjadrenie poslanca, ani jedinú myšlienku 
hodnotenia nejakých pozitív, negatív. Keďže ste vtedy boli prvý zástupca, p. Štefek, vy, tak p. 
Dvonč tam má asi dve alebo tri fotky a vy tam máte potom ešte dve fotky navyše a p. Vančo 
tam má ešte jednu fotku. Takže to ako sa uberáme my, akým smerom a to, že vám tam 
nechávame priestor aj opozícii aj koalícii, tak si myslím, že tak by to malo byť, a tak to je. 
A ešte poprosím cenu za kosenie.  
 
p. Jakubčin – zhruba v roku 1991, 1992, 1993 prešla údržba verejnej zelene z technických 
služieb medzi firmy, ktoré sú dnes. V súvislosti s vývojom ceny, tak tá sa, bohužiaľ, odvíja od 
prvého systému, kedy sa to vydražovalo. Išlo to holandskou dražbou, kde každý rajón získal 
ten, ktorí ponúkol najnižšiu cenu. Od toho obdobia sa odvíja cena za kosenie až do tohto roku 
a od toho sa tvorí položka v rozpočte na tento účel a z toho vznikajú tie ceny, ktoré sú dnes 
myslím si, že najnižšie na Slovenku. Čiže, čo sa týka platby za údržbu verejnej zelene sme 
príliš nepostúpili. V tomto roku bola posilnená táto položka a dokončíme aj piatu kosbu 
a peňazí je viacej. Je to dôležité z toho dôvodu, že pripravujeme verejné obstarávanie na 
ďalšie štyri roky. A treba povedať, že tá údržba zelene funguje takým spôsobom, že tí 
dodávatelia kupujú staré kosačky, majú tam brigádnikov, nemajú ľudí na stály pomer a to sa 
trošku na tej úrovni údržby odzrkadľuje. Čiže posilnenie finančnej stránky v tomto by bolo asi 
veľmi žiaduce. Cenovo za m2 kosenia sme stále hlboko pod priemer na Slovensku.       
 
 
43. Návrh na uznesenie 
 
Hlasovanie č. 60 o návrhu na uznesenie v bode Diskusia p. Grešša – Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre ukladá prednostovi Mestského úradu v Nitre pripraviť všetky dostupné varianty 
riešenia na zabezpečenie priestorov vo vlastníctve Mesta Nitra pre organizáciu Slovenského 
zväzu telesne postihnutých, ktorá je povinná po zámene nehnuteľnosti na Kollárovej ul. 
v Nitre opustiť tieto priestory – predložiť návrh riešenia na najbližšie rokovanie Mestskej rady 
v Nitre, t. j. 20.08.2019 
  T: 20.08.2019 
  K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 242/2019-MZ 
 
prezentácia – 18 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
44. Záver 
 
p. primátor – nakoľko sme prerokovali posledný bod programu, vyzývam predsedu návrhovej 
komisie p. Turbu, aby nás informoval, či bolo ku každému samostatnému bodu rokovania 
prijaté uznesenie. 
 
p. Turba – konštatujem, že ku každému samostatnému bodu rokovania bolo prijaté uznesenie. 
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p. primátor – vypočuli sme si predsedu návrhovej komisie. Má niekto k jeho vystúpeniu  
pripomienky? Ak nie, ďakujem predsedovi a členom návrhovej komisie za vykonanú prácu. 
Na záver by som vás chcel ešte pozvať na slávnosti Nitra milá Nitra, ktoré sa začínajú 
4.7.Vidíme sa teda na slávnostiach a budeme tu mať aj hostí zo zahraničia. Budeme 
v kontakte a dúfam, že si leto pekne užijete. Nakoľko sme program dnešného rokovania 
vyčerpali, vyhlasujem 8. riadne zasadnutie MZ za skončené. Ďakujem veľmi pekne.          
 
 
Nitra, 12. 07. 2019 
 
Zapísala: 
Lucia Vojtechová, v. r. 
ref. organizačný 
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	Hlasovanie č. 5 o návrhu zaradiť do programu anblock– mat. č. 230/2019 - ,,Návrh                             na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2018-MZ zo dňa 18.10.2018 (SPP - Distribúcia, a. s. – vecné bremeno k stavbe „SO 14.1. Preložka plynovodu“ Južná ul.)“
										
	Hlasovanie č. 6 o návrhu zaradiť do programu mat. č. 218/2019 - ,,Návrh na zverenie  majetku  vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. (MŠ Staromlynská, súp. č. 410, parc. č. 31/2,  kat. územie Horné Krškany)“	
										
											
	Hlasovanie č.  8 o programe ako celku v rátane schválených zmien
											
											
	Hlasovanie č.  10 o vystúpení p. Pavla Bakoša v rozsahu 5 minút
											
	U z n e s e n i e 			číslo 198/2019-MZ

									
									
	U z n e s e n i e 			číslo 210/2019-MZ
	U z n e s e n i e 			číslo 211/2019-MZ
	a to tak, že vo výrokovej časti uznesenia „k o n š t a t u j e“ sa vo výbore „VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce“ vypúšťa meno: „Mgr. Michaela Hefková“ a pripája sa meno:            „Mgr. Miloslav Špoták“

	U z n e s e n i e 			číslo 242/2019-MZ




