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Z á p i s n i c a 
z 9. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
Dátum a miesto konania:   05. 09. 2019 Nitra, 
Prítomní:                             podľa prezenčnej listiny  
Ospravedlnení:           p. Ajdariová, p. Stümpel 
Neskorší príchod:     
                                                  
 
P R O G R A M:  
 
 
1. Otvorenie 
 
2. Voľba pracovných komisií 

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

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

Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 295/2007-MZ                      
zo dňa 23.08.2007 v bode A), B)     mat. č. 955/2008 

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

 
Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 335/2016-MZ                
zo dňa 13.10.2016       mat. č. 906/2017 
 
Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 385/2017-MZ                 
zo dňa 14.12.2017       mat. č. 1253/2017 

 
4. Správa o výsledku kontroly oprávnenosti vynaložených finančných prostriedkov         

na prevádzku Centra zdravia Párovské Háje 
 Spravodajca: p. Daniel Balko                         mat. č. 237/2019 
 
5.  Správa o výsledku kontroly stavu nedokončených investícií evidovaných na účte 042 
 Spravodajca: p. Ján Greššo                    mat. č. 238/2019 
 
6. Informatívna správa o priebehu prác na strategickom dokumente Plán udržateľnej 

mobility          
(bez spravodajcu)        mat. č. 241/2019 
 

7. Informatívna správa o postupe prác na stavbe ,,Náhrada jestvujúcich kotolní 
v sústave vykurovania Nitra- Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla 
s domovými odovzdávacími stanicami tepla druhá etapa 1. časť“   
(bez spravodajcu)        mat. č. 274/2019 
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8. Návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina 
- rozpočtu Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina 
- organizačnej schémy Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina 
adresa sídla: Novomeského 65, 949 11 Nitra 
Spravodajca: p. Filip Barbarič          mat. č. 249/2019 
 

9. Návrh na zrušenie Pravidiel pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry                
pre oblasť telesná kultúra, schválené uznesením č. 261/2018-MZ dňa 13.09.2018 
Spravodajca: p. Oliver Pravda                   mat. č. 252/2019 

 
10. Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných 

súboroch Chrenová, Janíkovce 
Spravodajca: p. Miloslav Špoták     mat. č. 253/2019 

 
11. Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z majetku mesta – neaktuálna PD 

Spravodajca: p. Peter Oremus               mat. č. 246/2019 
 

12. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd 
Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu 

 Spravodajca: p. Oliver Pravda               mat. č. 260/2019 
 

13. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd 
Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu 
Spravodajca: p. Oliver Pravda               mat. č. 261/2019 
 

14. Návrh na určenie výšky nájmu v nájomných bytoch v bytovom dome Hlboká ul. č. 9 
obstaraných z verejných prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2011 o podmienkach 
prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta 
obstaraných z verejných prostriedkov v znení Dodatku č. 1 mat. č. 271/2019 
 

15. Štatút Rady seniorov mesta Nitry 
Spravodajca: p. Anna Laurinec Šmehilová    mat. č. 236/2019 
 

16. Informatívna správa o pripravovaných zmenách na Svätoplukovom námestí v Nitre 
Spravodajca: p. Filip Barbarič     mat. č. 269/2019 
 

17. Informatívna správa o obstaraní Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Centrálnej 
mestskej zóny v Nitre s návrhom na doplnenie rozsahu požiadaviek schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 100/2018-MZ zo dňa 05.04.2018      
(bez spravodajcu)        mat. č. 277/2019 
 

18. Informatívna správa o postupe modernizácie Zimného štadióna v Nitre                    
(bez spravodajcu)        mat. č. 278/2019 

 
19. Návrh dodatku č. 14 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 

o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov 
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 242/2019 
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20. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 Laurinec Šmehilová    mat. č. 264/2019 

 
21. Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a na odovzdanie 

na prevádzkovanie (O. z. Novosady, verejné osvetlenie – Novosady II., vybudované 
v rámci stavby „Výstavba rod. dom., PFC – Novosady, časť Sadova ul., 2. etapa“,          
k. ú. Mikov Dvor) 
Spravodajca: p. Filip Barbarič     mat. č. 244/2019 
 

22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (PANORÁMA 
Nitra, s. r. o., prenájom nehnuteľností, k. ú. Nitra) 
Spravodajca: p. Ján Greššo                         mat. č. 240/2019 

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

Chrenová (ZsDis, a. s., zriadenie vecného bremena pre stavebný objekt „SO 103.1 
Rozšírenie a úprava verejného distribučného rozvodu, stavba - Apartmány 
Moyzesova, k. ú. Nitra“) 
Spravodajca: p. Peter Mezei                          mat. č. 243/2019 
 

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (podnájom             
pre spoločnosť O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava)  
Spravodajca: p. Peter Oremus                    mat. č. 250/2019 

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

pozemku parc. C KN č. 15/1, kat. úz. Zobor) 
Spravodajca: p. Ján Greššo                          mat. č. 251/2019 

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

pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre – Vincent Gregor  
Spravodajca: p. Filip Barbarič                  mat. č. 254/2019 
 

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre – Jana Kompanová 
Spravodajca: p. Peter Oremus                        mat. č. 255/2019 
 

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom 
nebytových priestorov aj s pozemkami pred prevádzkami na Mestskej tržnici                
na Štefánikovej tr. 50 v Nitre – Thi Tra Dang 
Spravodajca: p. Ján Greššo                    mat. č. 256/2019 
 

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre – Daniela Pekarovičová 
Spravodajca: p. Peter Oremus                        mat. č. 257/2019 
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30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom 
nebytového priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre – Alžbeta 
Magyariová  
Spravodajca: p. Filip Barbarič                   mat. č. 258/2019 

 
31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2017-MZ zo dňa 

14.12.2017 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „Káblové rozvody NN pre 8 RD, 
Kamenecká ul.“) 
Spravodajca: p. Daniel Balko                         mat. č. 245/2019 
 

32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 157/2018-MZ zo dňa 
17.05.2018 a zrušenie uznesenia č. 232/2019-MZ zo dňa 27.06.2019 (Slovenská 
energetika, a. s., vecné bremeno k stavbe „Technická infraštruktúra, 
Hviezdoslavova, Nitra“) 
Spravodajca: p. Peter Mezei               mat. č. 263/2019 
 

33. Návrh zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2014-MZ zo dňa 
13.02.2014 v znení uznesenia č. 238/2019-MZ zo dňa 27.06.2019 (odpredaj 
a prenájom pozemkov bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová – Orpheus Production s. 
r. o., Zbehy 824, IČO: 46738657)        
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 268/2019 
 

34. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 371/2011-MZ zo 
dňa 24.11.2011 v znení uznesenia č. 50/2015-MZ zo dňa 05.02.2015 (odkúpenie 
pozemkov pre stavbu „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1“) 
Spravodajca: p. Anna Laurinec Šmehilová        mat. č. 248/2019 

 
35. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 53/2015-MZ zo dňa 

05.02.2015 a uznesenia č. 114/2015-MZ zo dňa 19.03. a 09.04.2015 (zámer zámeny 
a zámena pozemkov so SVP, š. p. - stavba „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – 
napojenie na R1, I. etapa“) 
Spravodajca: p. Daniel Balko          mat. č. 262/2019 

 
36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 

Chrenová (MUDr. Dušan Zemko a manž.)     
(bez spravodajcu)        mat. č. 270/2019 
 

37. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Nitra, odpredaj častí pozemku parc.  reg. „C“KN č. 5557/2)   
(bez spravodajcu)        mat. č. 272/2019 

 
38. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra v kat. úz. 

Chrenová (Peter Šemelák SHERPO TRADE)    
(bez spravodajcu)        mat. č. 273/2019 

 
39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena 

časti pozemkov a odpredaj pozemku, kat. úz. Zobor, ul. Tatarkova - Metodova)                                        
      (bez spravodajcu)        mat. č. 276/2019 
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40. Interpelácie 
 
41. Diskusia 
 
42. Návrh na uznesenie 
 
43. Záver 
 
 
 
1. Otvorenie 
 
Vážené mestské zastupiteľstvo! 
 
Otváram rokovanie 9. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, na ktorom                 
vás všetkých srdečne vítam. 
 
Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných  poslancov 29, to znamená,                  
že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

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. Tomáš Jursa 

členovia  návrhovej komisie:    p. Peter Košťál 

                                                     p. Štefan Štefek 

     p. Janka Buršáková 

     p. Oliver Pravda 

 

Hlasovanie č. 1 o návrhu na založenie návrhovej komisie  
 
prezentácia – 28 
za – 26 
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. 
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Ďalej predkladám návrh na voľbu poslanca povereného viesť 9. 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. Filipa Barbariča 
 
Hlasovanie č. 2 o návrhu, aby povereným poslancom viesť 9. zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Filip Barbarič 
 
prezentácia – 28 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ďakujem. Konštatujem, že poslanca p. Filipa Barbariča 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. 279/2019 ,, Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019“,  
 

- mat. č. 280/2019 ,,Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu v zmysle zákona 151/2019                    
o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky“, 

 
ktorý navrhujem zaradiť za pôvodný bod 8 (ako nové body 9, 10). 
 
V prípade zaradenia navrhovaných bodov do programu sa číslovanie ostatných posúva. 
 
Upozorňujem, že vyššie uvedené materiály neboli prerokované na mestskej rade. 

 
Ďalšie materiály, ktoré neboli prerokované v mestskej rade, a preto na ich zaradenie                   

do programu je v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, sú materiály uvedené v programe                         
pod nasledovnými poradovými číslami: 
 
-    por. č. 6 „Informatívna správa o priebehu prác na strategickom dokumente Plán 

udržateľnej mobility“, mat. č. 241/2019, 
 

- por. č. 7 „Informatívna správa o postupe prác na stavbe ,,Náhrada jestvujúcich kotolní 
v sústave vykurovania Nitra- Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými 
odovzdávacími stanicami tepla druhá etapa 1. časť“, mat. 274/2019, 

 
- por. č. 17 „Informatívna správa o obstaraní Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu 

Centrálnej mestskej zóny v Nitre s návrhom na doplnenie rozsahu požiadaviek 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 100/2018-MZ zo dňa 
05.04.2018“, mat. 277/2019, 
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- por. č. 18 „Informatívna správa o postupe modernizácie Zimného štadióna v Nitre“,                   
mat. 278/2019, 

 
a  
 

zámery pod poradovými číslami 36 - 39:  
 

- por. č. 36 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra 
v kat. úz. Chrenová (MUDr. Dušan Zemko a manž.)“, mat. č. 270/2019,                                                              
 

- por. č. 37 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. 
ú. Nitra, odpredaj častí pozemku parc.  reg. „C“KN č. 5557/2)“, mat. č. 272/2019, 
 

- por. č. 38 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra v kat. 
úz. Chrenová (Peter Šemelák SHERPO TRADE)“,  mat. č. 273/2019, 
 

- por. č. 39 „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(zámena časti pozemkov a odpredaj pozemku, kat. úz. Zobor, ul. Tatarkova - Metodova)“, 
mat. č. 276/2019, 

          
 

Vážené poslankyne, vážení poslanci! 
 

Prerokovania mat. č. 241/2019 ,,Informatívna správa o priebehu prác na strategickom 
dokumente Plán udržateľnej mobility“ sa zúčastnia zástupcovia firmy AF-Cityplan, s. r. o., 
ktorí v rámci bodu tohto odprezentujú priebežné plnenie strategického dokumentu - Plánu 
udržateľnej mobility.  
 
Má niekto z poslancov mestského zastupiteľstva k takto predloženému návrhu  pripomienky, 
prípadne iný návrh na zmenu programu? Ak nie sú (ďalšie) pripomienky, dávam hlasovať 
o zaradení navrhovaných  bodov do programu: 
 
Hlasovanie č. 3 o návrhu zaradiť do programu mat. č. 279/2019 – ,,Návrh na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019“  
           
prezentácia – 27 
za – 27 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 4 o návrhu zaradiť do programu mat. č. 280/2019 – ,,Návrh na predloženie 
žiadosti o dotáciu v zmysle zákona 151/2019 o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky“ 
           
prezentácia – 27 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 5 o návrhu zaradiť do programu anblock  
- mat. č. 241/2019 – ,,Informatívna správa o priebehu prác na strategickom dokumente Plán 
udržateľnej mobility“ 
- mat. č. 274/2019 – ,,Informatívna správa o postupe prác na stavbe ,,Náhrada jestvujúcich 
kotolní v sústave vykurovania Nitra- Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými 
odovzdávacími stanicami tepla druhá etapa 1. časť“ 
- mat. č. 277/2019 – ,,Informatívna správa o obstaraní Zmien a doplnkov č. 2 Územného 
plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre s návrhom na doplnenie rozsahu požiadaviek 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 100/2018-MZ zo dňa 
05.04.2018“ 
- mat. č. 278/2019 – ,,Informatívna správa o postupe modernizácie Zimného štadióna v Nitre“ 
- mat. č. 270/2019 – ,,Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitra v kat. úz. Chrenová (MUDr. Dušan Zemko a manž.)“ 
- mat. č. 272/2019 – ,,Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitra (k. ú. Nitra, odpredaj častí pozemku parc.  reg. „C“KN č. 5557/2)“ 
- mat. č. 273/2019 – ,,Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra 
v kat. úz. Chrenová (Peter Šemelák SHERPO TRADE)“ 
- mat. č. 276/2019 – ,,Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitry (zámena časti pozemkov a odpredaj pozemku, kat. úz. Zobor, ul. Tatarkova                              
- Metodova)“ 
 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
          
Hlasovanie č. 6 o programe ako celku v rátane schválených zmien 
           
prezentácia – 29 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 

Ďakujem. Konštatujem, že dnešný program rokovania bol  schválený a budeme sa ním 
riadiť. 

 Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov: 

 
 

p.  Adrianu Filipovú 
a 

p. Františka Hollého 
 
 
 

       Overovateľmi zápisnice z 8. zasadnutia (riadneho) mestského zastupiteľstva zo dňa 
27.06.2019 boli p. Pavel Varga a p. Ján Vančo. Žiadam overovateľov, aby uviedli stanovisko 
k zápisnici.                                              
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p. Varga – zápisnicu z 8. riadneho zasadnutia MZ som si pozorne prečítal, a na znak súhlasu 
ju aj podpísal. Keď mám slovo, maličká pripomienka. Poprosil by som organizačné                         
pri diskusiách pri náhodných menách ako je Varga Pavel a Varga Henrich, aby boli aj mená 
uvedené, nie len priezviská.    
 
p. Vančo – zápisnicu som si prečítal a jej správnosť potvrdil podpisom. 
 
Keďže pripomienky nie sú, považujem týmto zápisnicu za schválenú. 

 
Teraz pristúpime k prvému bodu rokovania. Kontrolu plnenia uznesení MZ vykoná Ing. 
Andrea Trojanovičová. 
 
 
3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa                            

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

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 295/2007-MZ zo dňa                            
23.08.2007 v bode A), B)      mat. č. 955/2008 

 
p. Trojanovičová – v  bodoch A), B) boli splnené, sa plní a zostáva v platnosti. 
 

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

 
p. Trojanovičová – sa plní a zostáva v platnosti. 
 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa                            
13.10.2017        mat. č. 906/2017 

 
p. Trojanovičová – sa plní a zostáva v platnosti. 
 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 385/2017-MZ zo dňa                            
14.12.2017        mat. č. 1253/2017 

 
p. Trojanovičová – sa plní a navrhuje sa nový termín kontroly 30.11.2019. 
 
p. Štefek – opakovane sa pýtam na uzn. č. 69/2019-MZ zo 14. marca 2019, kedy sme p. 
prednostovi uložili predložiť materiál na rokovanie MZ, ktoré sa týka dofinancovania škôl 
a školských zariadení. Toto uznesenie stále považujem za nesplnené a mrzí ma, že o tom 
hovorím len sám, že to nevadí ďalším poslancom. Pripomeniem vám to. V marci dvaja 
poslanci predložili materiál o financovaní škôl a školských zariadení. Materiál bol vrátený na 
dopracovanie s tým, že p. prednosta mal takýto materiál pripraviť do 25.4.2019. Mala k tomu 
byť debata a verím, že bola konštruktívna. Hovorím to už piate MZ. Tak sa s tým 
vysporiadajme, dajte to uznesenie zrušiť. Ale ja by som bol rád, keby tu takýto materiál bol 
pripravený. Keď si tí dvaja poslanci dali takú námahu a taký materiál pripravili, tak si 
myslím, že aj vy, p. prednosta, tu máte štáb ľudí, s ktorým takýto materiál viete pripraviť. 
Aby sme sa tu zbytočne nedohadovali, či sme tým školám dali to, čo im chodí, alebo dali sme 
niečo navyše aj na úkor našich ZŠ. A kde máme vyhodnotenie rozpočtu za prvý polrok 2019? 
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A materiál východiskové ukazovatele na prípravu rozpočtu na rok 2020? Dnes je posledné 
zastupiteľstvo, kedy tu mali byť.  
 
p. Dovičovič – chcem sa spýtať na uznesenie, ktoré dnes nie je predložené ku kontrole, ale 
ako tam pozerám, tak asi nebude nikdy. 18. októbra 2018 schválilo MZ uznesenie č. 
314/2018-MZ,  v ktorom vybralo lokalitu pre umiestnenie mestskej plaveckej haly a uložilo 
vedúcemu odboru investičnej výstavby a rozvoja spracovať situačný plán návrhu umiestnenia 
mestskej plaveckej haly podľa schválenej alternatívy a predložiť požiadavku na financovanie 
projektovej prípravy plaveckej haly v rozpočte mesta na r. 2019. Je 5. septembra 2019 a ja sa 
teda pýtam, či sa s týmto uznesením niečo robí? Či sa spracováva situačný plán a kedy sa 
dostane požiadavka na financovanie projektovej prípravy do rozpočtu mesta?  
 
p. Varga – plnenie uzn. č. 195/2019-MZ z 30. 5. 2019, kde sme p. prednostu zaviazali 
vybavením sťažností, respektíve reklamácií po kanalizácii v Dražovciach, ktoré riešime už asi 
päť rokov. O naliehavosti tohto prípadu aj svedčia ďalšie podnety občanov, ktorým po 
dažďoch zatiekli pivnice domov. Týmto reklamáciám sa venujeme od roku 2015 a do 
dnešného dňa sa okrem pri Dobrotke, kde sme menili povrch vozovky, sa neurobila žiadna 
reklamácia.  
 
p. Belicová – čo sa týka základných požiadaviek rozpočtu, pôjdu do budúceho MZ tak, ako 
boli schválené uznesením MZ. Všetky termíny boli schválene a boli schválené na najbližšie 
zastupiteľstvo. Medzitým musia prejsť do finančnej komisie. Čo sa týka vyhodnotenia k 30. 
6., tak tiež pôjdu do budúceho MZ.  
 
p. Orságová – my sme plnenie tohto uznesenia predkladali na posledných dvoch MZ, aj sme 
robili dodatok. Naozaj v tomto prípade ja neviem, že by sme niečo nesplnili. Boli vyplatené 
podľa VZN všetky sumy, ktoré mali byť vyplatené a myslím si toto uznesenie bolo splnené. 
Na poslednom MZ sme predkladali splnenia uznesenia.   
 
p. Halás – čo sa týka plavárne, my sme s p. Štefekom o tom hovorili, ale zatiaľ sme 
nepodnikli žiadne kroky. Teraz tam osádzame multifunkčné ihrisko na ploche Topoľovej.                   
Na Klokočine je to rovnako to isté.  
 
p. prednosta – k otázke p. poslanca Vargu. Evidujeme to, chceli sme mať v rámci prázdnin 
bilaterálne rokovanie so všetkými, či už so sietiarmi alebo vodármi, a tak ďalej, ako budeme 
tieto problematické veci riešiť. Rokovanie by mohlo byť do dvoch týždňov, lebo počas 
prázdnin sa nedalo stretnúť. Evidujeme to a budeme to riešiť.  
 
p. Štefek – treba si možno to uznesenie č. 69/2019 dobre prečítať. Keď vrátime materiál                 
na dopracovanie, tak ho treba predložiť prednostom v novej podobe. Ja som ochotný stretnúť 
sa a vydiskutovať si to. Malo by to byť v riadnom materiáli a s unesením. A to, čo povedal 
kolega Halás, tak my sme sa bavili iba keď sa hľadal priestor pre to multifunkčné ihrisko, 
ktoré sa prehadzuje z Domina na Chrenovú a Topoľovú. Tak som požiadal odbor investičný, 
aj p. prednostu a boli sme aj na obhliadke, aby veľmi citlivo zvažovali umiestnenie tohto 
multifunkčného ihriska. Preto, lebo v areáli ZŠ Topoľová sa nachádza už jedno multifunkčné 
ihrisko, a aby sa plocha bývalého futbalového ihriska nepokazila tým, že to ihrisko dáme do 
stredu a výhľadovo, keď tam budeme chcieť aj my raz urobiť plaváreň, tak aby sme ten 
pozemok takýmto umiestnením nezhodnotili. 
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p. Varga – keď sme to nestihli cez prázdniny, tak aby sme to nabudúce MZ mohli dať 
dohromady. Máme tu aj kolegu z vodárenskej. Je to už dosť dlhá doba. A vieme, že niektoré 
firmy už neexistujú, ktoré tam majú reklamácie. Ale myslím si, že vodáreň je natoľko 
erudovaná firma, že sa tu s týmto popasujú.  
 
p. prednosta – budeme to riešiť a myslím, že aj p. Štefek by nám v tom vedel pomôcť. 
Pomáha nám aj v iných veciach. A ešte k tomu uzneseniu, ja rozumiem, p. Štefek, čo 
hovoríte. To plnenie uznesenia č. 69, tak my sme vlastne tu spomínali, že je plnené iným 
uznesením. Vtedy to bolo aj v materiáli a mali sme túto rozpravu aj minule, či to tak je alebo 
nie je. Už aj teraz je materiál na stole, kedy sa niečo dofinancováva, čo sa týka školstva. Ale 
veľmi rád si s vami sadnem a môžeme si povedať, čo spraviť, aby sa nám to tu už 
neopakovalo.  
 
p. Dovičovič – obávam sa, že po nástupe p. Halásovi ako vedúceho investičného odboru 
o tomto uznesení nikto nepovedal. Takže práve preto som na to upozornil a chcem požiadať, 
aby kontrola tohto uznesenia bola predložená na najbližšie zastupiteľstvo a samozrejme aj 
z vyčlenením tých finančných prostriedkov.   
 
Hlasovanie č. 7 o uzneseniach ako celku - mat. č. 19 ,,Kontrola plnenia uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14.12.1995 v bodoch a), b), c)“ – uzn. č. 
243/2019-MZ  
- mat. č. 955/2008 ,,Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 
295/2007-MZ zo dňa 23.08.2007 v bode A), B)“ – uzn. č. 244/2019-MZ  
- mat. č. 1023/2013 ,,Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 
102/2013-MZ zo dňa 14.03.2013“ – uzn. č. 245/2019-MZ    
- mat. č. 906/2017 ,,Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 
335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016“ – uzn. č. 246/2019-MZ          
- mat. č. 1253/2017 ,,Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 
385/2017-MZ zo dňa 14.12.2017“ – uzn. č. 247/2019-MZ                                     
 
prezentácia – 29 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 3 
Návrh bol schválený. 
 
 
4. Správa o výsledku kontroly oprávnenosti vynaložených finančných prostriedkov                 

na prevádzku Centra zdravia Párovské Háje   mat. č. 237/2019 
                                                         

Materiál uviedla Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta.  
 
Spravodajca: p. Daniel Balko  
 
p. Košťál – vždy, keď sa robila táto kontrola oprávnenosti vynaložených finančných 
prostriedkov akéhokoľvek objektu, tak vždy boli zistené nedostatky rozsiahleho charakteru. 
Počas minulého volebného obdobia dával kolega alebo kolegyňa návrh, aby títo štatutári boli 
preškolení, aby sa týmto opatreniam predišlo. Ale ako vidím, každé zastupiteľstvo, keď sa 
robí takáto kontrola, tak vždy sú tu zistené nedostatky. Tak sa chcem spýtať, kedy sa začnú 
postihovať kompetentní štatutári? Aby sme sa mohli takýmto kontrolám vyhýbať.  
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p. prednosta – na všetky zistenia sú prijaté opatrenia. Bude sa jednať aj s konkrétnymi 
pracovníčkami. Ale nejaké závažné zistenia tam neboli, tak to znamená, že nebudeme 
nejakým spôsobom postihovať tých pracovníkov. 
  
Hlasovanie č. 8 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu                     
o výsledku kontroly oprávnenosti vynaložených finančných prostriedkov na prevádzku Centra 
zdravia Párovské Háje 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o výsledku kontroly oprávnenosti vynaložených finančných prostriedkov                      
na prevádzku Centra zdravia Párovské Háje 
 
u k l a d á 
hlavnému kontrolórovi  
vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
                                                                                                                                T: 31.01.2020 
                                                                                                                                K: MR  
 
U z n e s e n i e    číslo 248/2019-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
5.  Správa o výsledku kontroly stavu nedokončených investícií evidovaných na účte 042 
                         mat. č. 238/2019 
 
Materiál uviedla Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta.  
 
Spravodajca: p. Ján Greššo  
 
p. Barbarič – budú prijaté nejaké konsekvencie, respektíve budú vyvedené dôsledky, ktoré ste 
uviedli v tejto správe, a či bude niekto za to aj potrestaný?  
 
p. prednosta – myslím si, že samotný fakt, že tam je skoro za 20 mil. nedokončených 
investícii, je to dostatočný trest pre MsÚ v tejto chvíli. Pretože je to ďalšia z vecí, ktoré padli 
na nás. Treba to vyriešiť a my to budeme riešiť. Obávam sa, že ľudia od roku 1998, ktorí boli 
postupne za tento stav zodpovední, tak tu už nie sú, alebo nie sú postihnuteľní. Budeme sa 
zameriavať na odstránenie tohto stavu a nie perzekuovať a hľadania vinníka. Je to 20 rokov 
a veľmi postupne budeme tu kôpku znižovať.  
 
p. Barbarič – bude to riadne odkomunikované v médiách, či sa to predstaví aj verejnosti, čo tu 
bolo za posledné roky?   
 
p. primátor – výborný nápad, uvidíme čo na to média. Dokument je verejný, my sa snažíme 
žiť v prítomnosti a pozerať sa do budúcnosti. A média nech si z toho spravia už vlastný záver.   
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p. Štefek – rád si prídem pozrieť ten zoznam tých investičných akcií, ktoré takto skončili. 
Polovička môže byť tak urobená, že stavebné povolenie bolo na pätnásť stavebných objektov, 
štrnásť sme urobili a jeden sme neurobili, trebárs tú sadovú výsadbu a tým sa ten projekt 
nedal skolaudovať. Toto je veľmi vážna vec a treba ten majetok zaradiť. A ten zoznam bude 
mať veľkú výpovednú lehotu. Vychádzam len z toho, čo mám teraz tu a asi budeme vedieť 
zaujať stanovisko, keď budeme vidieť ten zoznam. A mali by sme byť všetci nápomocní, aby 
sme to čím skôr skolaudovali, tieto aktivity.         
 
Hlasovanie č. 9 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku kontroly stavu nedokončených investícií evidovaných na účte 042 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o výsledku kontroly stavu nedokončených investícií evidovaných na účte 042 
a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou  

 
u k l a d á   
hlavnému kontrolórovi  
vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
                    T: 31.01.2020 
                    K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 249/2019-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
6. Informatívna správa o priebehu prác na strategickom dokumente Plán udržateľnej 

mobility         mat. č. 241/2019 
 
Pán Ondrej Kyp, zástupca AF-Cityplan, s. r. o., odprezentoval dokument - Plán udržateľnej 
mobility.  
  
Hlasovanie č. 10 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o priebehu prác na strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informatívnu správu  
 
U z n e s e n i e    číslo 250/2019-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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7. Informatívna správa o postupe prác na stavbe ,,Náhrada jestvujúcich kotolní                          
v sústave vykurovania Nitra- Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla                                 
s domovými odovzdávacími stanicami tepla druhá etapa 1. časť“   
         mat. č. 274/2019 

 
Materiál uviedol Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva NTS a. s..  
      
Hlasovanie č. 11 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o postupe prác na stavbe „Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave 
vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými 
odovzdávacími stanicami tepla druhá etapa 1. časť ” 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Informatívnu správu o postupe prác na stavbe „Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave 
vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými 
odovzdávacími stanicami tepla druhá etapa 1. časť ” 
 
U z n e s e n i e    číslo 251/2019-MZ 
 
prezentácia – 28 
za – 28 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
8. Návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina 
 - rozpočtu Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina 
  - organizačnej schémy Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina 
  adresa sídla: Novomeského 65, 949 11 Nitra      

         mat. č. 249/2019 
 
Materiál uviedla Mgr. Zuzana Psotová, vedúca kancelárie prednostu. 
 
Spravodajca: p. Filip Barbarič           
 
Hlasovanie č. 12 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina, rozpočtu 
Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina a organizačnej štruktúry Dobrovoľného 
hasičského zboru Nitra Pribina  
s c h v a ľ u j e 
1. Vymenovanie npor. Mgr. Václava Maceka za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru 

Nitra Pribina 
2. Rozpočet Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina pre rok 2019 
3. Organizačnú schému Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina 
 
U z n e s e n i e    číslo 252/2019-MZ 
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prezentácia – 27 
za – 27 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
9. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019   

          mat. č. 279/2019 
 
Materiál uviedla Ing. Marta Belicová, odborný referent pre rozpočet a finančný manažment. 
 
p. primátor – máme tu investičnú akciu – kanalizácia Šúdolská, kde sme sa trochu posunuli 
vpred v jednotlivých reklamácií. Dostali sme od tohto zhotoviteľa Cesty Nitra ponuku na 
riešenie tohto problému, kde by sa to malo vyriešiť geomrežou.      
 
p. Refka – po niekoľkých rokovaniach firmou Cesty Nitra, u ktorej sme si uplatňovali 
reklamáciu na daný úsek diela Šúdolská ulica, dohodli sme sa tak, že na ryhu, ktorú vykopali, 
by sa dala geomreža, ktorá umožňuje rozklad hmotnosti nákladných automobilov, ktoré 
chodia po danej komunikácii.  A návrh bol taký, ak ho schváli MZ, že by sa spravila komplet 
celá šírka danej komunikácie aj v celej dĺžke s tým, že ryhu by si platili v reklamačnom 
konaní Cesty Nitra a ten zbytok by dofinancovalo z mestských prostriedkov.      
 
p. primátor – pripravili sme pozmeňovací návrh ešte do rozpočtu, kde navrhujeme k tejto 
investičnej akcii navýšiť ešte o 132 tisíc.   
 
p. Špoták – predkladám nasledovný pozmeňovací návrh a to ,,v časti príjmy vypustiť časť 
príjmy škôl, kde bol schválený rozpočet 0 a návrh na zmenu je + 61 656, rozpočet                           
po zmenách  61 565. A v časti výdavky vypustiť dofinancovanie ZŠ z vlastných príjmov v sume 
61565 a doplniť dofinancovanie ZŠ z položky Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 
alebo ich častí – MŠ v rovnakej sume 61565. v časti pri odbore investičnej výstavby a rozvoja 
doplniť položku kanalizácia miestna komunikácia Šúdolská – návrh na zmenu + 132 tisíc, 
rozpočte po zmenách 132 tisíc a na odbore komunálnych činností a životného prostredia 
v položke Správa a údržba MK – SMsS znížiť schválený rozpočet 786 tisíc o 132 tisíc                    
na sumu 654 tisíc.“  
 
 p. Moravčík – Cesty Nitra vykonajú reklamáciu, tak ako bolo dohodnuté po mnohých 
rokovaniach s projektantom a toto technické riešenie je odsúhlasené. A ten pozmeňovací 
návrh na sumu 132 tisíc, tak to je vlastne 110 tisíc bez DPH. Jedná sa o celý reklamovaný 
úsek 750 metrov po celej šírke komunikácie. Aj toto vzniklo po rokovaní s Cestami Nitra 
a táto suma vychádza z ich nákladov, to nie je trhová suma. Takže aj toto by som rád 
vyzdvihol a ocenil snahu zhotoviteľa o takýto ústretový krok. A táto súvislá oprava vznikla aj 
z toho dôvodu, že už dvanásť mesiacov trvá havarijný stav na Šúdolskej ceste, kde sa tá 
komunikácia aj mimo rozsahu tej ryhy znehodnotila. A teda aj takýmto spôsobom by sme 
chceli pomôcť.      
 
p. Štefek – tu nejdeme na kanalizácii nič robiť. Tu ideme robiť súvislú opravu. Tak by bolo 
dobré preklasifikovať názov položky, čiže nie ,,kanalizácia“ ale ,,súvislá oprava“. Na tú 
Šúdolskú boli schválené prostriedky a keď ich navyšujeme, tak by tam mala byť tá základná 
suma, ktorá tam bola schválená a plus 132 tisíc. Tak toto považujem za novú akciu. 
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A premenujme to, prosím vás, normálne na ,,súvislú opravu“, bolo by to korektné, pretože 
s kanalizáciou sa už hýbať nejde.   
 
p. Moravčík – ja mám opačný názor, podľa mňa toto priamo súvisí s kanalizáciou. Jedná sa 
o druhú etapu, celý úsek 750 metrov a priamo to nadväzuje na toto aj technickým riešením. 
 
p. primátor – bude sa to robiť dodatkom k tejto zmluve. 
 
p. Štefek – predpokladám, že zmluva o dielo rieši, že firma Cesty Nitra má urobiť po spätnú 
opravu nad tým výkopom, to ide reklamáciou. Či sú oni takí veľkorysí, idú nám dať 40 tisíc. 
Oni stanovujú len svoje problémy. A my ideme na tej dĺžke pridať, aby to bolo v celej šírke. 
Nechcem to rozporovať, ja som rád, že sa našli peniaze a nech sa to urobí. Ale myslím si, že 
objektívne by to malo mať názov ,,súvislá oprava“.  
 
p. primátor – ja som dal vlastne pripraviť toto rozpočtové opatrenia, takže je jasné, že 
podporujem tento variant, pretože na niekoľko rokov máme cestu Šúdolská a tento problém 
vyriešený. Tak si myslím, že je to veľmi dobrý kompromis, ktorý sa nám podaril vyrokovať 
so spoločnosťou Cesty Nitra.  
 
p. Rácová – musím konštatovať, že vysoko oceňujem prácu všetkých, ktorí sa podieľali na 
tom, že sa v konečnom dôsledku vyriešil ročný problém s reklamáciou o vybudovaní 
kanalizácie na MK Šúdolská. Nebolo to jednoduché a súhlasím s p. Štefekom. Že zhotoviteľ 
diela si v rámci reklamácie urobí to svoje a dá si do poriadku to, čo neurobil poriadne. A tiež 
by ma zaujímalo, koľko to bude stáť firmu z vlastných zdrojov? Keď tu bolo povedané, že to 
nie je trhová cena, a že je to veľkorysé. A my z vlastných zdrojov dávame peniaze nie na 
kanalizáciu, ale na súvislú opravu cesty, ktorá je v havarijnom stave. Domnievam sa, že ak je 
tam v názve kanalizácia, tak by tam mali byť tie peniaze, ktoré sme tam dali. A my na 
kanalizáciu už nedávame peniaze. Čiže to znamená, aby sme urobili kompromis, tak by tam 
bolo možné dobre napísať, súvislá oprava MK Šúdolska po položení kanalizácie, alebo po 
reklamácii, ale je to súvislá oprava cesty. Som rada, že sa toto riešenie našlo. Chcem sa 
opýtať p. Refku alebo autora tohto návrhu, či tá geomreža bude použitá len vo výkope alebo 
na celú plochu cesty? Kedy sa tieto práce vykonajú, ako je to pripravené? Cesta je 
v havarijnom stave a životu nebezpečná. Či sa to stihne pred zimou? Či sú tam záruky, a či 
toto riešenie je vhodné na tento vstav, a či peniaze nebudú vyhodené do vzduchu, a aký je 
odhad, koľko toto riešenie vydrží? Kto navrhol toto technické riešenie? A teraz by som sa 
vrátila k financovaniu školstva. Dnes zaznela nespokojnosť kolegu a ja ho plne podporujem 
a chápem. Strácame prehľad o tom, ako boli poslané finančné prostriedky školám. A skutočne 
by bolo dobré a múdre to spísať. Nechcite to od nás, aby sme to my, poslanci, robili 
a kontrolovali. Myslím si, že tu máme na to ľudí, ktorí by mali nás presvedčovať a povedať, 
čo všetko odišlo podľa jednotlivých zastupiteľstiev a koľko bolo poslaných peňazí. Nedá mi, 
aby som nezareagovala na vystúpenie pracovníčky mesta, ktorá uvádzala materiál, pretože 
použila vyjadrenia typu, že navyšujú sa príjmy na odbore školstva a mládeže na 
dofinancovanie škôl. Bolo by dobré, keby ste nás nezavádzali, pretože nič nenavyšujeme. 
Podľa tohto materiálu, ktorý bol pôvodne predložený, bol plán, vlastné príjmy škôl použiť na 
riešenie problémov v stravovaní a nevyčerpané peniaze použiť na rekreačné poukazy. Bolo by 
dobré si tu hovoriť pravdu. Táto vec použiť príjmy škôl je pre nás, aj pre tých, ktorí to 
rozporovali, neprijateľná. Ale nič to nemení na situácii, že odkiaľ sme tieto peniaze zobrali. 
A láskavo si uvedomme, že to ide len o presun. Nedávame ich z vlastných podielových daní, 
tak ako cirkevným a súkromným školám, ale berieme ich z údržby budov a ich časti z MŠ. 
Skutočne je mesto na tom tak zle, aby sme robili presuny? Som rada, že sa podarilo nesiahnuť 
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na vlastné príjmy škôl. Schválili sme tam zrušenie uznesenia, ktorým riaditelia tieto príjmy 
nemohli použiť. Máme jasne vypočítané, že potrebujeme na zariadenie školského stravovania, 
počúvali sme v júni reči o tom, že bude to všetko v poriadku a školy tieto peniaze dostanú. 
Dostávajú ich vo výške 169 657, pričom  61 656 dávame z presunov. Keď sme na začiatku 
nastavovali proces financovania školstva štátnych a neštátnych škôl, upozorňovali sme na to, 
aby sme boli opatrní pri schvaľovaní výšky percenta a koeficientu, aby zdroje vystačili                      
na náročné úlohy. Nemám z toho radosť, že sa to takto deje a len verím, že p. prednosta dá 
pokyn, aby sme dostali takýto materiál, kde bude napísané, koľko peňazí dostali, ktoré školy 
a uznesenie, ktoré bolo dnes splnené, naplníme. A dávam opätovne otázku, či mesto nemá 
peniaze, aby pokrylo potreby svojich škôl z podielových daní a musí to robiť presunom 
z opodstatnených nárokov na údržbu školských budov?   
 
p. Gut – bol som zaskočený s týmto pozmeňujúcim návrhom. Súhlasím s mojimi 
predrečníkmi, že to nie je kanalizácia. Presúvame peniaze 132 tisíc zo správy a údržby 
miestnych komunikácii zo strediska MsS. Nemyslím si, že to je správne rozhodnutie. Mali 
sme tam alokované peniaze na nákup techniky alebo niečo iné. Ospravedlňujem sa, mám 
niektoré nepresnosti. A nebudú nám tieto peniaze chýbať? Trvalo, keď sa pozrieme, mám 
pocit, že MsS sú poddimenzované, že by potrebovali skôr posilniť a nie im zobrať z peňazí. 
Som rád, že sa miestna komunikácia bude opravovať, aj obyvateľom prajem, aby mali krásny 
súvislý povrch. Ale mám trošku problém s tým refinancovaním. Pokiaľ je to oprava 
miestnych komunikácii, tak sa domnievam, že by sme mali ísť tak, ako ideme v Krškanoch na 
Dvorčiansku. Že do riešenia alebo do asfaltovania alebo do opravovania. Zvyšnú časť tej 
komunikácie hradíme z peňazí, ktoré nám boli rozdelené. A tu na Šúdolskej sme to nazvali 
budovanie kanalizácie. Skúsme sa nad tým zamyslieť, či je to nevyhnutné, aby sme to brali 
MsS, alebo máme nejaký rezervný fond, z ktorého tam vieme dať peniaze. Ale skúsme si 
trocha upratať aj spôsob financovania, lebo mám pocit, že v tomto to medzi nami nefunguje, 
že by sme mali rovnaký názor. U nás sa buduje kanalizácia už jedenásť rokov a ešte stále nám 
chýba šesť ulíc. Hľadajme spôsob prefinancovania celoplošne za celé mesto. Tento problém 
je tu dlhodobý, dlhodobo to tu aj žiadam, aby sa v Krškanoch dobudovala tá kanalizácia. 
Nevidím riešenie, ako budeme pokračovať. Chcel by som od vedenia mesta počuť, akú 
filozofiu dáme do budúcna, budeme hľadať nejaké zdroje, aby sme spravili už konečne bodku 
za touto kanalizáciou, alebo to budem pred sebou tlačiť ďalšie štyri roky? Chcel som 
požiadať, aby sme to prehodnotili tento pozmeňovací návrh. Každý sme dostali peniaze. Lebo 
tieto peniaze sú z MsS a mohli byť využité na niečo inak.   
 
p. Dovičovič – netreba chváliť dodávateľskú firmu za ústretovosť, keďže musíme riešiť to, čo 
pokazila. Takže buďme aj trocha sebavedomí a nie len spokojní s tým, že nám pomôže 
opraviť to, čo spôsobila. Za navýšenie financovania, ktoré sú na športové zariadenia, sa vám 
chcem poďakovať, že to je. Lebo v opačnom prípade by bolo treba schváliť harmonogram 
odpájania od energií tých zariadení. A pripomínam, že aj položke 630 a druhej 644001 
položke bude treba pridať 50 tisíc. Neviem, odkiaľ pochádza suma 842 200 v položke 630, 
lebo ja mám informáciu, že tých peňazí je tam 800 tisíc. A z tých je minuté 720 tisíc. Čiže                
do konca roka by zostávalo 80 tisíc, pričom len zálohové mesačné faktúry za elektriku                        
na zimnom štadióne je 22,5 tisíc. Čiže do konca roka na faktúry ešte 90 tisíc.   
 
p. Mezei – na príspevok p. poslanca Guta. Vedel by sa k tomu vyjadriť niekto z OKČ alebo     
zo strediska MsS? Či to bolo s nimi rokované, a aký to bude mať dopad na fungovanie 
strediska? 
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p. Refka – túto rekonštrukciu sme jednali s projektantom, ktorý aj projektoval celú ryhu, kde 
je osadená kanalizácia. Geomreža bude po celej šírke a dĺžke vozovky. A na dielo je záruka 5 
rokov. Keď sa toto schváli, tak naša spoločnosť bude potrebovať poverenie od spoločníka, 
čiže od p. primátora, my dáme pokyn na Cesty Nitra a tie sa zaviazali, že do týždňa by vedeli 
začať pracovať a ktorej by to trvalo asi dva týždne.    
 
p. Orságová – bola položená otázka, prečo sa používajú peniaze z údržby budov, objektov 
MŠ. My sme plánovali z týchto peňazí opraviť strechu na Platanovej. Bolo povedané, že na 
takéto opravy budú použite peniaze z úveru. Tak som poskytla peniaze na 61 650 z údržby 
budov.  
 
p. primátor – rozprával som sa s p. Danišom a mali by sme to zvládnuť.  
 
p. Muzika – odpoviem p. Mezeiovi. S vedúcim SMsS nekomunikoval nikto o presune peňazí. 
A či to zvládneme, to vie povedať jedine ekonomické oddelenie, ja to neviem povedať.  
 
p. primátor – tento návrh išiel z ekonomického oddelenia, kde po zvážení tej analýzy čerpania 
rozpočtu navrhlo toto opatrenie. A čo sa týka kanalizácie, tak tu máme špeciálny prípad, kde 
je tá reklamácia jasná a snažíme sa to nejakým spôsobom vyriešiť. A kanalizácia v Krškanoch 
je úplne iný režim, status.  
 
p. prednosta – dobudovanie kanalizácie v Krškanoch vieme, že tie finančné prostriedky, ktoré 
sú ako keby celomestské akcie, sú nejakým spôsobom limitované a sú určované prioritami, 
ktoré určuje vedenie mesta a niektoré MZ. Šúdolská sa tu preberala už niekoľkokrát a to 
znamená, že je najväčšou prioritou celého MZ, aby bola pozitívne vyriešená. Preto sú do toho 
zapojení aj ďalší poslanci. A dobudovanie kanalizácie v Krškanoch, tak to je otázka na MZ. 
Ak sú tu priority na dobudovanie, tak potom v budúcnosti môžu byť vyčlenené prostriedky.  
Dovtedy môžete používať prostriedky, ktoré sú alokované na mestské časti. Takže treba 
v rámci MZ získať podporu na to, aby boli alokované prostriedky práve na kanalizáciu 
v Krškanoch.  
 
p. Moravčík – toto nie je štandardný prípad, lebo táto kanalizácia nebola dokončená 
od minulého augusta a za ten čas nám ostatok cesty zmizol. Zúčastňujem sa všetkých 
stretnutí. A keby sme chceli byť radikálnejší a dupli si na Cesty Nitra, tak môžem povedať, že 
na cestu Šúdolskú by sme nemali ďalších päť rokov. Je to zákazka v hodnote 500 tisíc a oni 
by určite neprišli veľkoryso, že to všetko spravíme nanovo.   
 
p. Gut – nespochybňujem opravu cesty. Ale mám skôr námietky, aby sa posunuli peniaze 
z MsS na súvislú opravu komunikácie. Podobný prípad mám aj v Krškanoch, kde to musím 
riešiť z peňazí, ktoré mám pridelené na VMČ. Som za to, aby sa to opravilo, aby sme tam 
pridali peniaze, ale toto je presun peňazí. Nájdime peniaze v rezervnom fonde alebo 
v nejakom inom zdroje a tieto peniaze nechajme MsS.     
 
p. Varga – pred chvíľkou som mal diskusný príspevok, kde som vyzval p. prednostu. Tak by 
som bol rád, keby si z toho zobral príklad. To, čo sa podarilo Klokočine za jeden rok, tak v 
Dražovciach sa nám to nepodarilo za 5 rokov. Tak my ako VMČ budeme žiadať tiež takúto 
opravu po kanalizácii v celých Dražovciach.   
 
p. Štefek – treba povedať, že my nejdeme robiť celú Šudoslkú od Jarockej po Ovocinársku. A 
ak si myslíte, že geomreža niečo zachráni, tak vám môžem povedať, že kanalizácie, ktoré boli 
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robené na Novozámockej na 1/64 a na Dlhej v Janíkovciach, kde sa okrem ryhy urobil zárez 
na každej strane, dal sa betón, karirohož, reklamujeme to a čaká nás oprava. Stavbári 
a projektanti dobre vedia, že je to o zhutnenie toho výkopu. A určite sa služobne starší 
poslanci pamätajú, keď som povedal, aby sa Šúdolská nechala polroka v makadame a potom 
tam robme úpravy. Čo sa týka dobudovania kanalizácie v našom meste, tak predpokladám, že 
po tých opatreniach, čo sme urobili minule na Vodárenskej a na meste, treba spraviť 
kanalizáciu za čiastku asi 5 mil. eur. Týka sa to niektorých ulíc na Zobore, Svätourbánskej, 
Jaseňová, Hlohová, Narcisová. V Krškanoch na Dolnohorskej môžeme meniť kanalizáciu, 
tam je to všetko prevalené. A v Krškanoch sú to ulice Bočná, Jabloňová, Na Holotke. Vláda 
chystá jeden materiál a ja verím, že sa im to podarí, kde chcú v rámci environmentálneho 
fondu vyčleniť na desať rokov každý rok 50 mil. eur, aby sa dobudovala vodohospodárska 
sieť na Slovensku. Kde v prvých dvoch, troch rokoch by sa malo zamerať na dobudovanie 
kanalizácie na 100%. Čiže keby takéto niečo prešlo, tak mesto alebo vodárenská by mohlo 
byť žiadateľom. Toto musíme veľmi prísne sledovať, postup vlády a životného. Rokovalo sa 
na ministerstve, je to v nejakom štádiu prípravy. A musíme sa veľmi vážne zamýšľať 
intifyzikáciou čistiarní odpadových vôd, ktorá je na 100% naplnená počtom zmlúv o  
pripojení. Úpravou mechanického čistenia vieme rozšíriť jej kapacitu o 60 tisíc 
ekvivalentných obyvateľov. Tu sme ešte na bode nula, ale začíname tieto myšlienky rozvíjať. 
A položka 701 002 revitalizácia námestia. Tam tiež berieme 100 tisíc eur z OKČ, ktoré nám 
tam budú chýbať. Keby sme tu mali vyhodnotenie rozpočtu za prvý polrok, tak už tam by sme 
možno videli, že tá príjmová časť sa nenapĺňa podľa našich predpokladov, a že tam je ten 
problém, že berieme z iných položiek. Chcem poukázať na jednu vec, s ktorou sme ako 
poslanci boli oboznámení, a kde sa schvaľoval ten úver a delili sa prostriedky podľa mňa 
celkom nesprávneho kľúča, že 380 tisíc eur na každý VMČ. Tak tam už sme sa akože  
skladali na revitalizáciu Svätoplukovho námestia. To, čo ja teraz hovorím, potvrdzuje aj ďalší 
materiál, kde je napísané, že na revitalizáciu je vyčlenených 100 tisíc eur z rozpočtu mesta 
podľa poslanca Erika Krála, ktorý je predsedom Komisie pre cestovný ruch a kultúru, 
prostriedky pre centrálnu mestskú zónu alokovali VMČ. Tak potom nechápem, prečo to 
berieme OKČ? Myslím si, že stredisko MsS má tu sanovať toľko vecí na chodníkoch 
a niektorých miestnych komunikáciách, že to keď im zoberieme, tak naozaj sa treba nad tým 
zamyslieť. Nie je iný zdroj, ja som si toho vedomý. Šúdolskú nemám problém podporiť. Ale 
pýtam sa na toto Svätoplukovo námestie, keď sa tu vyjadrujeme a všetci to vieme, že každý 
VMČ  dostal o 20 tisíc menej. A kde sú tie peniaze?   
 
p. primátor – veď to sú tie peniaze SMsS.  
 
p. Obertáš – bol som nominovaný v rámci reklamácie na tento stav, takže som od začiatku 
v celom procese, ktorý prebiehal. Boli to zdĺhavé jednania a nie raz s krikom a komplikovane. 
Boli tri hlavné vyjadrenia hlavného projektanta, kde sa vyjadril po svojom, a vždy si kryl 
chrbát. Veta typu ,,Nezodpovedá za materiál, ktorý bol vložený do ryhy, zato zodpovedá 
zhotoviteľ.“, tak hovorí podstate o všetkom. Som rád a dúfam, že sa tento stav na Šúdolskej 
podarí doriešiť. Celá tá genéza je vlastne aj v tom, že táto oprava po celej šírke úseku 750 
metrov, kde sa robila kanalizácia, je reklamovaná a následne prebieha aj technická štúdia. 
A v akej je to fáze? A kedy bude kolaudácia kanalizácie na Šúdolskej?  
 
p. Rácová – medzi tým som zmenila faktickú na diskusný príspevok, lebo ste mi nedali slovo. 
Je to v poriadku. Som rada, že Miloš Dovičovič tu zdôraznil a aj tie názory, ktoré tu odzneli 
od p. Moravčíka a p. Obertáša, jasne hovoria, že cesta zmizla, zhotoviteľ neviem akým 
spôsobom tú cestu robil, ale tie dve tretiny vozovky tam nie sú. Momentálne je skutočne 
životu ohrozujúca. Či už tie peniaze akým spôsobom berieme a chápem poslancov, ktorí 
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o tom debatujú. Nie je pravdou, že Klokočina dosiahla za jeden rok. Kanalizácia bola 
dlhodobo sledovaná a venovali sme sa je celé minulé volebné obdobie. Každý rok sme sa 
snažili tam poslať nejakú čiastku a neskôr došlo k dohode a k podpore celého poslaneckého 
zboru. Zobral sa úver a mali sme len jednu jedinú smolu, že súťaž vyhral zhotoviteľ, ktorý 
nezvládol odborne a profesionálne uloženie potrubia do tej ryhy. Keby sa toto nestalo, tak 
dnes tieto problémy nemáme. Verím, že tie dohody, ktoré ste vyrokovali, sú tak postavené, že 
tých päť rokov ten zhotoviteľ bude garantovať. K tomu projektu. Želala by som si, aby sa 
všetkým akciám a problémom mesta venovalo toľko priestoru v televíziách a v novinách, ako 
sa venovalo k tejto akcii. Ja som sa všetky podrobnosti dozvedela z televízie a z časopisu 
Mesačník. S nami, ako s poslancami to nikto neodkomunikoval.  
 
p. primátor – veď sú pracovné skupiny.  
 
p. Rácová – zrejme som sa mala prihlásiť a byť v tej skupine. Oceňujem vašu iniciatívu, ale 
želala by som si, aby aj iné dôležitejšie problémy boli riešené takýmto spôsobom. Chcela by 
som sa spýtať, či je možné dostať predbežný rozpis finančných prostriedkov, ako budú tie 
peniaze využité? Treba si dávať pozor, čo sa odkomunikuje, a čo sa povie do tlače. Pretože, 
keď si odporujú tie vyjadrenia, tak potom je to v praxi iné. Potom sa nečudujte, že sa ľudia                   
na to pýtajú. A tiež by som sa chcela spýtať, či to má zmyslel robiť teraz na jeseň všetky 
aktivity, alebo ako je to celé premyslené? Čiže čo môžeme očakávať do príchodu zimy? 
 
p. Moravčík – bolo to verejné to rokovanie, workshop, čiže nebolo tam nikomu zabránené byť 
prítomný. A tam by sme sa dozvedeli všetky informácie ohľadne toho projektu.  
 
p. Král – všetci poslanci dostali mailom pozvanie a všetko sa to povedalo aj na tlačovke. Na 
jeseň tohto roku sa má prečistiť parčík na Svätoplukovom námestí. A všetky ostatné prvky sa 
musia ešte detailne dopracovať. Suma 100 tisíc je naozaj iba odhadovaná. 
 
p. primátor – možno to malo ísť ešte pred rozpočtom.  
 
p. prednosta – my sme v rámci vedenia pristúpili tento rok  bezprecentnému kroku, kedy sme 
posunuli čas rozhodovania o investičných akciách a pomerne veľkú časť na VMČ. To 
znamená, že aby ľudia, ktorí tam žijú, povedali, čo je tá priorita, do čoho treba investovať, 
a tak ďalej. Na súvislú opravu ciest, chodníkov a parkovísk bolo vyčlenených cca 3 milióny. 
Dohodli sme sa, že každému VMČ sa dá 400 tisíc. Zostalo nám tam 200 tisíc. V rámci 
predsedov VMČ sme sa dohodli, že keďže centrálna mestská časť je záťažová, tak týchto 200 
tisíc dáme pre centrálnu mestskú zónu na ďalšie investície a plus ešte každé VMČ dalo 
ďalších 20 tisíc zo svojho rozpočtu. To znamená, že centrálna mestská zóna má viac peňazí 
ako ostatné VMČ. Je to 380 tisíc a plus 140 tisíc a to je 520 tisíc plus 200 tisíc a dokopy je to 
720 tisíc. Čiže to máme na centrálnu mestskú zónu. A tieto peniaze sú alokované v rámci 
Strediska MsS. 100 tisíc na mobiliár, príslušenstvo, a tak ďalej. To znamená, že tých 100 tisíc, 
ktoré dnes len účtovne pomenovávame v rámci kapitoly Strediska MsS už boli dopredu 
alokované pre centrálnu mestskú zónu. Je to nový spôsob a uvidíme, ako budeme všetci 
spokojní. A je to otázka, ako budeme postupovať do ďalších rokov čo sa týka investičných 
akcií. 
 
p. Barbarič – na VMČ to bolo riadne vysvetlené.  
 
p. Štefek – keď ste tu vyskladali a načítali tú čiastku 740 tisíc, tak kde je tá položka, kde je 
zaradená a kde sú tie peniaze?   
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p. prednosta – to sa deje rovnako pri všetkých VMČ, že si definujú jednotlivé investičné 
akcie, čo sa týka chodníkov, ciest a parkovísk. A tie sa postupne dávajú alebo možno už boli 
dané v rozpočte alebo budú dané postupne. Takže je to ako v každom VMČ.  
 
p. Halás – bol vypracovaný geometrický plán na Šúdolskú ulicu, ktorý dala spraviť p. vedúca 
majetku Némová. Ten sme posunuli na ÚHA p. Ing. Maruniakovi, aby nám dal presný popis 
technickej štúdie, ako má vyzerať. A keď to budeme mať, tak začneme súťažiť technickú 
štúdiu. Kolaudácia prebieha a včera bolo rokovanie, kde sa zúčastnili p. Ocelková a p. Mgr. 
Lehocký.  
 
p. Varga – my sa bavíme o tomto roku? Lebo je september a dokiaľ sa vysúťažia a zrealizujú, 
tak nevieme, či to stihneme do konca roka. 
 
p. prednosta – investičný horizont bol na dva roky. Takže to, čo VMČ neminie tento rok, bude 
mať k dispozícií budúci rok. Horizont bol na dobu dvoch rokov.  
 
p. primátor – vyhlásil by som 15 minútovú prestávku, nech si jasne definujeme, že čo tam má 
byť presne napísané v tej Šúdolskej. A tiež by som vás chcel pozvať v mene p. poslankyne 
Laurinec Šmehilovej na malé občerstvenie pri príležitosti jej okrúhleho výročia ako aj ďalšej 
milej životnej udalosti, ku ktorej ešte raz gratulujem!  
 
Hlasovanie č. 13 o pozmeňovacom  návrhu p. Špotáka – ,,v časti príjmy vypustiť časť príjmy 
škôl, kde bol schválený rozpočet 0 a návrh na zmenu je + 61 656,  rozpočet                           
po zmenách  61 565. A v časti výdavky vypustiť dofinancovanie ZŠ z vlastných príjmov v sume 
61565 a doplniť dofinancovanie ZŠ z položky Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 
alebo ich častí – MŠ v rovnakej sume 61565. v časti pri odbore investičnej výstavby a rozvoja 
doplniť položku kanalizácia miestna komunikácia Šúdolská – návrh na zmenu + 132 tisíc, 
rozpočte po zmenách 132 tisíc a na odbore komunálnych činností a životného prostredia 
v položke Správa a údržba MK – SMsS znížiť schválený rozpočet 786 tisíc o 132 tisíc                    
na sumu 654 tisíc.“  
 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti – 1 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 14 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019 
s c h v a ľ u j e 
Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019  
 
podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien: 
 
Príjmy  
  schválený 

rozpočet 
návrh            
na zmenu 

    rozpočet 
 po zmenách 

 Vypúšťa sa:    

 Príjmy škôl 0 + 61 656 61 656 
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Výdavky :    
 
Odbor školstva, mládeže a športu   
  schválený 

rozpočet 
návrh         
na zmenu 

    rozpočet 
 po zmenách 

 Vypúšťa sa:    
 Dofinancovanie ZŠ z vlastných príjmov  + 61 656 61 656 
     
 Dopĺňa sa:    
 Dofinancovanie  ZŠ 0   + 61 656   61 656 
635006 Rutinná a štandardná údržba budov, 

objektov alebo ich častí - MŠ 
168 000    - 61 656 106 344 

 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja     
  schválený 

rozpočet 
návrh         
na zmenu 

    rozpočet 
 po zmenách 

635006  
 

      SO MK Šúdolská                   0 + 132 000 132 000 

Odbor komunálnych činností a životného prostredia    
  schválený 

rozpočet 
návrh           
na zmenu 

rozpočet 
po zmenách 

635006 Správa a údržba MK - SMsS  786 000    -132 000 654 000 
 
U z n e s e n i e    číslo 253/2019-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 

 

10. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu v zmysle zákona 151/2019 o poskytovaní 
dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky     
                         mat. č. 280/2019 

 
Materiál uviedol Mgr Vladimír Ballay, vedúci manažér SO pre IROP. 
 
p. Barbarič – podávam pozmeňovací návrh aby sa zmenil text v bode b) a to nasledovne - 
,,zabezpečenie realizácie projektu „Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov so stojanmi           
v meste Nitra“ v súlade s podmienkami výzvy o dotáciu“ 
 
p. primátor – úplne sa s tým stotožňujem, bude nám to dávať väčší priestor v projekte.  
 
Hlasovanie č. 15 o pozmeňovacom návrhu p. Barbariča na uznesenie – v bode b) a to 
nasledovne - ,,zabezpečenie realizácie projektu „Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov                    
so stojanmi v meste Nitra“ v súlade s podmienkami výzvy o dotáciu“ 
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prezentácia – 26 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa –  0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 16 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo  
a) návrh na predloženie žiadosti o dotáciu v zmysle zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní 

dotácií   na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu „Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov so stojanmi           

v meste Nitra“ v súlade s podmienkami výzvy o dotáciu, 
 
c) výšku maximálnej podpory celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške              

200 000,- € v zmysle výzvy, 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu            

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie             
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle 
podmienok výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.             
v maximálnej výške 10 000,- €, 

 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
 
s c h v a ľ u j e 
a)  predloženie žiadosti o dotáciu v zmysle zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií      

na podporu   rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu „Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov so stojanmi          

v meste Nitra“ v súlade s podmienkami výzvy o dotáciu, 
 
c) výšku maximálnej podpory celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške           

200 000,- € v zmysle výzvy, 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu               

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie              
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle 
podmienok výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.            
v maximálnej výške 10 000,- €, 

 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
U z n e s e n i e    číslo 254/2019-MZ 
 
prezentácia – 28 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa –  0 
Návrh bol schválený. 
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11. Návrh na zrušenie Pravidiel pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry                
pre oblasť telesná kultúra, schválené uznesením č. 261/2018-MZ dňa 13.09.2018 

                        mat. č. 252/2019 
 
Materiál uviedla PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu. 
 
Spravodajca: p. Oliver Pravda  
 
Hlasovanie č. 17 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zrušenie Pravidiel pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry pre oblasť telesná 
kultúra, schválené uznesením č. 261/2018-MZ dňa 13.09.2018   
z r u š u j e 
Pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry pre oblasť telesná kultúra, schválené 
uznesením č. 261/2018-MZ dňa 13.09.2018 
 
U z n e s e n i e    číslo 255/2019-MZ 
 
prezentácia – 17 
za – 15 
proti – 0 
zdržal sa – 2 
Návrh bol schválený. 
 
 
12. Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných 

súboroch Chrenová, Janíkovce      mat. č. 253/2019 
 
Materiál uviedol Ing. Peter Košťál, PhD., poslanec MZ v Nitre.  
 
Spravodajca: p. Miloslav Špoták      
 
p. Rácová – chcela by som upozorniť na situácie, ktoré vznikajú na komunikáciách, ktoré sú 
súčasťou sídliska a jednoducho sú tam rodinné domy. Súčasťou Klokočiny sú ulice Žilinská, 
Popradská, Piešťanská, a tak ďalej, kde je rodinná zástavba. A keďže sa uznesenie 
o parkovaní vzťahuje na celú Klokočinu, tak títo majitelia, ktorí majú rodinné domy, nemôžu 
takisto parkovať pred svojím vlastným rodinným domom v odstavnom pruhu dodávkou, ak sú 
podnikatelia. Značne ich to obmedzuje a ak nemajú priestor vo dvore, tak majú s tým 
problém. Chcem sa opýtať, či sa dá táto vec nejako riešiť? Ja som debatovala s niektorými 
poslancami. A môže sa to stať aj na Chrenovej. Máme to zmapované, že koľko ľudí to môže 
takto obmedziť? Lebo týmto vlastníkom rodinných domov sa to zdá byť nelogické, že 
nemôžu parkovať pred vlastnou bránou s dodávkou.    
 
p. Ágh – ja mám informáciu k tomuto materiálu a chcem sa opýtať predkladateľa. Pokiaľ 
viem, tak sa tam pracovalo na prieskume, ktorý by mal vyhodnocovať to, či to ovplyvňuje 
obyvateľov a ak áno, tak do akej miery?   
 
p. Košťál – v tomto smere nám pomohla MsP, ktorá urobila týždenné mapovanie týchto 
vozidiel, čo predstavovalo cca 100 a viac. Čiže dokopy to je vyše 200 parkovacích miest, 
ktoré boli zaplnené vozidlami.    
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p. Štefek – chcem nadviazať na p. poslankyňu. To by sme  mali presne špecifikovať, 
Chrenová, kde sú bytové domy. A v návrhu na uznesenie by asi mestská časť Janíkovce 
nemala nateraz figurovať. Tá by mala byť inak riešená, tak, ako iné mestské časti v rámci tej 
koncepcie parkovania celého mesta. Lebo tu zásadne nevyriešime nič. Chceme urobiť také 
úpravy ako na Klokočine a tie by sa nemali dotýkať individuálnej bytovej výstavby. Takže 
poprosím, keby predkladateľ upravil ten návrh na uznesenie.  
 
p. Oremus – myslím si, že aj bod 2 b) spracovať podmienky organizačného a prevádzkového 
zavedenia systému rezidentského parkovania systému vrátane jeho následnej správy a údržby,  
asi by tu nemal byť, lebo to je už v základnom uznesení, ktoré sme schvaľovali v roku 2016. 
Skôr by som ho nahradil v zmysle toho, čo autor zamýšľa bodom - vyčísliť predpokladané 
náklady na spracovanie projektovej dokumentácie, vytvorenia záchytných parkovísk                       
pre nákladné a úžitkové vozidlá. To by tam malo byť v zmysle toho, čo chceme docieliť. 
Chceme vylúčiť nákladné a úžitkové vozidla, ale musíme im nájsť priestor, kde budú 
odstavené. Takže by som navrhol autorovi, keby stiahol tento materiál a dopracoval v zmysle 
pripomienok a na ďalšie zastupiteľstvo ho predložil, alebo do bodu Rôzne.  
 
p. primátor – nemali ste to náhodou na VMČ?  
 
p. Košťál – toto bolo vo VMČ v marci, kedy to schválil a takto to bolo schválene aj v Komisii 
mobility. Záchytné parkoviská, kde by mohli byť, je jedine atletický štadión. A to sme 
hovorili, že to nie je dobré riešenie. Veľké firmy, ktoré majú takéto, by mali parkovať vo 
svojich priestoroch. Preto som to nešpecifikoval ako záchytné parkoviská, lebo je problém 
s parkovaním a neskôr bude predstavená parkovacia politika p. Horákom. V prvom rade som 
sa snažil, aby tieto vozidlá boli vyčlenené z Chrenovej. Takže by som trval na tomto 
hlasovaní.      
 
p. primátor – vidím tu v bode 1 b) prerokovať návrh zriadenia zón zákazu státia pre nákladné 
vozidla. 
 
p. Oremus – v bode 1 a) máš, aby komisia pre mobilitu spracovala návrh zriadenia záchytných 
parkovísk. Veď to tam máš uvedené. A v bode 2 b) by som dal vyčísliť predpokladané 
náklady na spracovanie projektových dokumentácií, aby to malo zmysel.  
 
p. Košťál – tento materiál bol otvorený začiatkom leta a ešte sme nevedeli o parkovacej 
politike, čo bude p. Horák predstavovať. A preto hovorím, že tieto záchytné parkoviská budú 
predmetom rokovania na ďalšej komisii. Nemám problém sa stretnúť ešte počas 
zastupiteľstva a v bode Rôzne dať pozmeňovací návrh a upraviť tento materiál.   
 
p. primátor – ešte k p. Rácovej. Dajte návrh na VMČ, čo sa týka politiky parkovania 
a následne to pôjde do Komisie mobility a potom do MZ. Tam treba zmeniť VZN-ku.  
 
p. Rácová – ja som preventívne o tomto hovorila, že tieto problémy občania rodinných domov 
majú. Podnikatelia si dodávku nechajú pred vlastnou bránou a dostanú papuču. Preto sa 
pýtam, či je to správne? A keď s tým bojujú, tak opätovne nevylučujeme zóny rodinných 
domov. Treba to premyslieť, aby sa tie dodávky potom od panelákov nepresunuli do ulíc 
rodinných domov, ale keby sme to podmienili vlastníctvom toho rodinného domu, tak by sme 
logicky tým ľuďom, ktorí podnikajú, pomohli.    
 
p. primátor – poďme to riešiť na tomto fóre.  
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p. Rácová – ale teraz ideme schvaľovať ten istý systém.  
 
p. Barbarič – keď tento návrh prišiel do VMČ, tak sme tam boli všetci prítomní, len okrem p. 
Oremusa. Tak my sme ešte menili uznesenia tak, aby to všetkým vyhovovalo. Ešte aj p. 
Štefek tam dával nejaké pripomienky, ktoré sa tam zapracovávali. A som prekvapený, že teraz 
je s tým taký problém. A parkovanie pri tej individuálnej bytovej výstavbe, tak veľakrát 
bývajú tie príjazdové cesty také úzke, že keď tam zaparkuje s tým veľkým autom, tak tie 
ostatné nemusia prejsť. Nemyslím si, že je toto šťastné riešenie.  
 
p. Štefek – áno, sú tam zapracované aj moje pripomienky. A rovnako sme sa vtedy bavili iba 
o Chrenovej a nie o Janíkovciach, aby to bolo zachytené, alebo riešené v týchto obytných 
zónach. O to prosím, aby sme nateraz mestskú časť Janíkovce z tohto vynechali. A rozdiel 
medzi Chrenovou a tým, čo hovoríš ty, p. Rácová, je ten, že ulica Žilinská, Partizánska sú 
jednosmerné a nie je tam vyčlenený parkovací pruh. Takže to nie je ani možné, aby tam tieto 
dodávkové vozidla mohli parkovať.  
 
p. Košťál – počas rokovania MZ upravím tento bod a v bode Rôzne ho opätovne predložím.  
 
p. primátor – to nám rokovací poriadok nedovoľuje. Musí dať niekto návrh a my to musíme 
odhlasovať.  
 
p. Dovičovič – dávam procedurálny návrh aby sme prerušili rokovanie v tomto bode a vrátili 
sa k nemu pred bodom Interpelácie. 
 
Hlasovanie č. 18 o návrhu prerušenia a presunutia bodu pred bod interpelácie  
 
prezentácia – 27 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
13. Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z majetku mesta – neaktuálna PD 
                     mat. č. 246/2019 
 
Materiál uviedol Ing. František Halás, dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho odboru 
investičnej výstavby a rozvoja.  
 
Spravodajca: p. Peter Oremus  
 
p. Hollý – mňa by zaujímala projektová dokumentácia - verejne osvetlenie Párovskeho 
cintorína. Či je neaktuálna alebo vôbec neexistuje?  
 
p. Halás – všetky tieto projektové dokumentácie, ktoré sme vyradili, sú buď nekompletné, 
nepoužiteľné alebo  neexistujú. Čiže tie, čo vyraďujeme, sa nedajú vôbec použiť.   
 
p. Hollý – do budúcna treba uvažovať, že tam bude potrebná nová projektová dokumentácia, 
hlavne na osvetlenie toho cintorína. A to je požiadavka občanov. Bude treba vyčleniť 
finančnú čiastku a následne s tým, že tam treba urobiť opravy chodníkov.  
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p. Rathouský – chodník na Cabajský cintorín, tak dátum zaradenia tejto projektovej 
dokumentácie je 16. novembra 1998 a obstarávacia cena je 1 068 a v záhlaví vidím, že mena 
je v eurách. Projektová dokumentácia je stará už viac ako 20 rokov a tá cena je v korunách 
alebo v eurách? Všetci poznáte, aká je tam situácia. Takže mňa zaujíma, či nevyraďujeme 
niečo, z čoho by sme mohli mať nejaký osoh?   
 
p. Halás – je to projektová dokumentácia, ktorá má 21 rokov, je nepoužiteľná a všetky ceny 
boli premenené v kurzu 30,126 na eura.  
 
Hlasovanie č. 19 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na vyradenie projektovej dokumentácie z majetku mesta – neaktuálna PD 
s c h v a ľ u j e 
vyradiť projektovú dokumentáciu z majetku mesta  
 
podľa predloženého materiálu a jeho príloh 
 
U z n e s e n i e    číslo 256/2019-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
 
14. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd 

Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu   mat. č. 260/2019 
  
Materiál uviedla JUDr. Ivana Buranská, vedúca odboru a zástupca prednostu.  
 
Spravodajca: p. Oliver Pravda                
 
Hlasovanie č. 20 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu 
v o l í 

1. Mgr. Richarda Greguša 
2. Veroniku Mikulcovú 
3. Petra Bihariho 
4. Milana Kováča 
 
opätovne za prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie      
4 rokov od zloženia sľubu 
U z n e s e n i e    číslo 257/2019-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 23 
proti – 1 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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15. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd 
Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu   mat. č. 261/2019 

 
Materiál uviedla JUDr. Ivana Buranská, vedúca odboru a zástupca prednostu.  
 
Spravodajca: p. Oliver Pravda                
 
Hlasovanie č. 21 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu 
v o l í 

1. Zlaticu Olajošovú 
2. Máriu Lukačkovú 
 
opätovne za prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie    
4 rokov od zloženia sľubu 
 
U z n e s e n i e    číslo 258/2019-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
16. Návrh na určenie výšky nájmu v nájomných bytoch v bytovom dome Hlboká ul. č. 9 

obstaraných z verejných prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2011 o podmienkach 
prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta 
obstaraných z verejných prostriedkov v znení Dodatku č. 1 mat. č. 271/2019 

 
Materiál uviedla PhDr. Naďa Šimová, vedúca odboru sociálnych služieb. 
 
p. Dovičovič – odvolávka na opatrenie ministerstva financií 1/R/2008 a § 2 ods. 2. Keď si ho 
prečítate, tak zistíte, že pokiaľ platí to, čo tvrdí ministerstvo výstavby, tak my sme ani podľa 
písmena a, b, c, d nemali na to dostať dotáciu, pretože my sme nestavali bytový dom, 
neprestavovali, nedostavali a ani sme neobstarávali byt. Ak bude ministerstvo dôsledné, tak 
nám tú dotáciu zoberie. Celková investícia podľa materiálov alebo podľa výpočtov, ktoré boli 
k tomuto robené, predstavuje v súčte ceny stavby a projektovej dokumentácií cca 1 019 000 
eur. Lenže to nie je hodnota toho, čo tam dnes stojí. Stavbu mesto obstaralo v roku 2007 za 19 
mil. korún, čiže 630 684, 46 eur. Mám celý odpisový plán až do roku 2027. Podľa tohto 
odpisového plánu v dobe, kedy bola začatá rekonštrukcia v decembri 2017 bola zostatková 
hodnota objektu 302 201,90. Ku dnešnému dňu po ďalších opisoch je zostatková hodnota 
249 644,76, je to suma, ktorú podľa môjho názoru je potrebné zahrnúť do výšky nájomného.      
V Babindole byty za 1m2 je 3,58 a v Nitre za 2,89. Ako sa pozrieme ľudom do oči, ktorí 
bývajú  na Dieloch v bytoch postavených z podporou ŠFRB na Rýnskej, Tokajskej, ktorí 
platia za byty, ktoré boli odovzdané pred 10 rokmi 3 eurá a tu na nové byty budeme dávať 
2,89.  Spravil som výpočet, robil som ho pre tú zostatkovú cenu v čase odovzdania stavby, ale 
po konzultáciách som ho prepočítal a je k dnešnej zostatkovej cene. A teda navrhujem, aby 
výška nájmu bola schválená  vo výške 3,59 za m2/mesiac v tomto nájomnom dome s tým, že 
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z navrhovaného nájomného 4%, teda 2,73 za m2 z obstarávacej ceny, bude na návratnosť 
finančných prostriedkov vložených do bytovej prestavby mestom 0,5%, a to je z 0,43 m2                 
na tvorbu fondu opráv. A 0,5% to je 0,43 m2 na správcovský poplatok pre správcu Službyt 
Nitra, s. r. o.. Preveril som si niektoré skutočnosti na stavebnom oddelení s p. vedúcou. A keď 
si pozriete stavebné povolenie, ktoré bolo vydané na túto rekonštrukciu, tak pôvodný účel 
stavby je pozemná stavba, bytová budova, rodinný dom. V katastri je táto stavba vedená ako 
rodinný dom. To sú všetko také anomálie, že v čase, keď sme uzatvárali túto zmluvu štátnemu 
fondu nevadili, tak nevidím dôvod, prečo by mu mali vadiť dnes. Cenu, ktorú dnes 
navrhujem, je korektná, adekvátna a myslím si, že aj obhájiteľná voči poskytovateľovi 
finančných prostriedkov, teda ŠFRB. Preto tento návrh predkladám.           
 
p. Štefek – v mnohom, čo tu povedal p. Dovičovič, sa dá súhlasiť. Ale napriek tomu mi nedá, 
aby sme tento materiál podrobili v hlbšej analýze. To číslo 2,89 sme mali dať do rozkladu. 
Zdá sa mi tento materiál trocha zmätočný. V jednej vete tu uvádzame, že bytový dom bol 
financovaný vo výške 40% z nákladov z nenávratného fondu dotácie a 6% zo ŠRFB. Boli tam 
aj naše prostriedky. A ten výrok, že sú to sociálne byty, tak to sú nájomné byty. Neviem, či je 
ešte priestor vrátiť materiál na dopracovanie? A keď je, tak urobme to. A prečo ideme úver 
platiť za 18 rokov, keď ho máme za 30 rokov? Keď sme stanovili výšku nájomného                         
na Dieloch, tak sme dali, že z toho nájomného budeme platiť úver 28 rokov. Mali by sme sa                
s tým vážne zaoberať.  
 
p. Šimová – momentálne situácia je taká, že bytový dom je skolaudovaný. Odbor majetku má 
schválený materiál na odovzdanie objektu do správy Službytu. A toto je posledný krok 
k tomu, aby sme tie byty mohli odovzdať. Ak materiál vrátite naspäť, tak potom je to už                   
na právnikov. Mesto je povinné rešpektovať toto opatrenie. Otázka je, či všetky argumenty, 
čo predložil p. poslanec, mala pani na ministerstve? Lebo, ak to bolo naozaj zapísané ako 
bytový dom a v tom čase im to nevadilo, tak vychádzať z prestavby nebytovej stavby                   
na bytový dom tiež nie je celkom v poriadku. Toto opatrenie dáva iba štyri možnosti a táto 
naša sa tam nenachádza.  
 
p. Štefek – navrhujem vrátiť materiál na dopracovanie a urobme potom mimoriadne 
zastupiteľstvo, aby sme neurobili chybu.  
 
p. Laurinec Šmehilová – súhlasím s mojím predrečníkom. Ale musím povedať jednu dôležitú 
vec, ktorá tu nezaznela. Keď sa tu tieto pochybnosti objavili v pondelok s argumentáciou p. 
Dovičoviča a p. Bielika na dozornej rade a my tým, že sme na komisii pracovali bez tej 
obstarávacej ceny, ktorú spomínal p. Dovičovič, tak komisia nemala inú alternatívu len tú, 
ktorú mohla schváliť. Čiže komisia tú navrhovanú sumu odporučila. Vyzvala som p. Bielika 
na dozornej rade a som ho požiadala, keďže povedal, že nedisponuje informáciami a povedala 
som to aj na dozornej rade. Požiadala som vedúcu odboru sociálnych služieb, aby všetky 
podklady vrátane stanoviska z ministerstva odvolaviek na tie opatrenia, paragrafy, aby zaslala 
mne a aj p. Bielikovi. A keďže on túto pochybnosť vyjadril, ktorú teraz verbalizuje p. 
Dovičovič, tak aby tieto veci do zastupiteľstva boli jasné. Aby boli preverené, konštruktívne 
presne podložené, aby sa táto situácia nestala, že sa budeme tu na MZ dojednávať. Odbor 
urobil všetko, čo bolo v jeho silách aj komunikáciou s ekonomickým odborom, komunikovali 
s ministerstvom, tak tá komunikácia zo strany Službytu neprišla. Zdá sa mi pasívna čo sa mi 
nepáči. Mohli sme tomu predísť, keby s touto argumentáciou Službyt v spolupráci s odborom 
komunikoval ministerstvu. Odloženie tohto materiálu, s čím súhlasím, lebo sa to musí 
prezistiť, keď sú tu nejasnosti, aby sme neurobili niečo, čo bude mať konsekvenciu vrátenia 
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dotácie. Tomuto sme mohli predísť. A doplatia na to ľudia, ktorí na to čakali. Čiže tým 
nekonaním sa spôsobí tento odklad. Ale mohli sme mu predísť, keby sa konalo.   
 
p. Dovičovič – úloha Službytu v stanovení výšky nájmu je presne nula. Službyt má dostať 
cenu nájmu, uzatvoriť nájomne zmluvy. A na základe zmluvy, ktorú má uzatvorenú 
s majiteľom objektu, ktorým je mesto Nitra, tieto byty spravovať. Takže bavme sa korektne 
a v tých intenciách, čo platí. Za dva dni som si dokázal zistiť viac faktov a argumentov ako 
komisia. Službyt s tým nič nemá, ten to má dostať.  
 
p. Laurinec Šmehilová – keď s tým Službyt nič nemá, tak čo s tým má komisia? A materiál 
pripravoval odbor sociálnych služieb s ekonomickým odborom. Potom sa pýtam, prečo tento 
materiál odbor ekonomický nepredložil do finančnej komisie a odborníci na financovanie 
a ekonomiku sa s tým nezaoberali? Neobviňujte členov komisie. Pochybnosť vzniesol Službyt 
s výpočtom nájomného. A preto som očakávala a vyzvala p. riaditeľa, aby aktívne konal 
a dokomunikoval to s odborom.   
 
p. Varga – zbytočne sa tu budeme baviť. Je to vážna vec, ide o veľa peňazí. Súhlasím s vami. 
A odložme to na mimoriadne a urobili to v zmysle zákona. Sú na to stanovené jasné 
podmienky, ktoré definujú výšku nájomného.    
 
p. Hatala – poprosím o 5 min. prestávku pred hlasovaním na poradu poslaneckých klubov. 
 
p. primátor – prikláňam sa k pozmeňovaciemu návrhu p. Dovičoviča s tým, že toto uznesenie 
podpíšem až po právnom stanovisku, ktoré dostanem. A ak bude to právne stanovisko, že to 
uznesenie, ktoré prijmeme, bude v rozpore so ŠFRB, tak ho nepodpíšem. A potom môžeme 
zvolať MMZ.    
 
Hlasovanie č. 22 o procedurálnom návrhu p. Štefeka – vrátiť materiál na dopracovanie  
 
prezentácia – 28 
za – 11 
proti – 7 
zdržal sa – 10  
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie č. 23 o pozmeňovacom návrhu p. Dovičovič na uznesenie – výška nájmu bola 
schválená  vo výške 3,59 za m2/mesiac a z navrhovaného nájomného 4% t. j. 2,73 €/m2 
z obstarávacej ceny bytu na návratnosť finančných prostriedkov vložených do prestavby 
bytov mestom, 0,5 %, t. j. 0,43 €/m2 na tvorbu fondu opráv a 0,5%, t. j. 0,43 €/m2                            
na správcovský poplatok pre Službyt Nitra, s. r. o. 
 
prezentácia – 29 
za – 20 
proti – 3 
zdržal sa – 5  
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 24 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh na určenie výšky nájmu v nájomných bytoch v bytovom dome Hlboká ul. 
č. 9 obstaraných z verejných prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2011 o podmienkach 
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prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných 
z verejných prostriedkov v znení Dodatku č. 1 
s c h v a ľ u j e 
výšku nájmu 3,59 €/m2/mesiac v nájomných bytoch v bytovom dome Hlboká ul. č. 9   
 
Z navrhovaného nájomného 4%, t. j. 2,73 €/m2 z obstarávacej ceny bytu na návratnosť 
finančných prostriedkov vložených do prestavby bytov mestom, 0,5 %, t. j. 0,43 €/m2                  
na tvorbu fondu opráv a 0,5%, t. j. 0,43 €/m2 na správcovský poplatok pre Službyt                         
Nitra, s. r. o. 
 
U z n e s e n i e    číslo 259/2019-MZ 
 
prezentácia – 28 
za – 21 
proti – 1 
zdržal sa – 5  
Návrh bol schválený. 
 
Pozn.: Primátor mesta Nitry pozastavil výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 

259/2019-MZ zo dňa 05.09.2019. 

 
 
17. Štatút Rady seniorov mesta Nitry      mat. č. 236/2019 
 
Materiál uviedla PhDr. Naďa Šimová, vedúca odboru sociálnych služieb. 
  
Spravodajca: p. Anna Laurinec Šmehilová 
 
p. Šmehilová – ťažko sme hľadali kľuč k výberu zástupcov do rady seniorov, hlavne do tých 
častí, kde existuje viacero organizácii seniorských. Pred letom prebehla komunikácia                
so seniorskými organizáciami, tak sme cítili, že by boli najradšej všetci členmi. Čo z hľadiska 
organizačného, uznášaniaschopnosti nebolo možné. Tak sa nám podarilo, že materiál bol 
predložený v zmenenej forme, s ktorou sme sa nevedeli stotožniť. A preto prichádza aj 
pozmeňovací návrh, ktorý sa týka článku 5, a to odseku 4, kde sa hovorí, že pokiaľ sa 
v mestskej časti nachádza viac seniorských organizácii a nedohodli by sa medzi sebou, tak 
sme navrhli, že nejakou mediačnou komunikáciou ich vyzvať, aby sa dohodli. A pokiaľ k tej 
dohode by neprišlo, tak by ani jedna seniorská organizácia v tej časti nemala. A chceme 
dosiahnuť vzájomnú komunikáciu a odovzdávanie sa informácií vzájomne v rámci mestskej 
časti. A preto ten pozmeňovací návrh v článku 5 odsek 4 sa nahrádza novým znením:                             
„Ak  v mestskej časti nepôsobí žiadna seniorská organizácia, alebo v mestskej časti pôsobiaca 
organizácia seniorov v určenej lehote neprejaví záujem nominovať svojho člena do Rady,         
za príslušnú mestskú časť nebude nominovaný žiadny kandidát. Ak len jedna seniorská 
organizácia z príslušnej mestskej časti prejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, 
členom Rady za túto mestskú časť sa stane nominovaný kandidát.“ sa nahrádza znením ,,Ak sa 
v mestskej časti nachádza viacero seniorských organizácií, reprezentanti jednotlivých 
organizácií z daného územia absolvujú voľbu, ktorá určí definitívneho nominanta. Takáto 
voľba prebehne za účasti predsedu a tajomníka Rady seniorov v priestoroch MsÚ v Nitre. Ak 
výsledok voľby bude nerozhodný, člen Rady sa určí po vzájomnej dohode spomedzi viacerých 
kandidátov. Pokiaľ nepríde k dohode medzi navrhnutými kandidátmi príslušnej mestskej časti, 
príslušná mestská časť nebude mať v Rade seniorov zástupcu.“ a potom sa pokračuje                     



32 
 

,,Pre seniorské organizácie s celomestskou pôsobnosťou sú vytvorené tri miesta v Rade 
seniorov. V prípade predloženia nominácií na členstvo v Rade s vyšším počtom seniorských 
organizácií s celomestskou pôsobnosťou, platia na spôsob určenia členov Rady z radov 
organizácií s celomestskou pôsobnosťou ustanovenia predchádzajúcej vety o výbere členov 
Rady predsedom Rady.“ Veľmi ťažko sa nám to hľadalo, inšpirovali sme sa už existujúcim 
Štatútom výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý je zriadený pod ministerstvom 
PSVaR, kde jednu časť tvoria zástupcovia organizácii podľa jednotlivých druhou zdravotného 
postihnutia.   
                                                                                                                                                        
p. Štefek – koľko tu máme takých združení alebo organizácií, ktoré sa môžu uchádzať o to 
členstvo? V prvom rade je to Jednota dôchodcov Slovenska, potom seniori, ktorí sú 
organizovaní pod našou správou zariadení a potom ZŤP. Zvolení členovia by mali mať právo, 
aby si zvolili svojho predsedu. Keď tam budú 30-roční poslanci, tak kto potom koho 
deleguje? Mesto? A aj ten bod 7, že tajomníkom rady je zamestnanec mestského úradu, 
ktorého vymenováva a odvoláva predseda rady na návrh vedúceho odboru sociálnych služieb. 
Povedzte mi, i keď ten predseda bude poslanec komisií, aký má on naňho dosah, že ho môže 
vymenovať? Keď to je úradník, tak nemal by mať naňho dosah prednosta úradu, samozrejme 
po dohode s predsedom? 
 
p. Šmehilová – otázky môjho predrečníka sú na mieste. Dala som podnet, aby sa 
zmonitorovali existujúce organizácie, ich pôsobenie, zameranie. Na základe toho sme to šili                    
na podmienky Nitry. Nehovorím, že nemôže dosť k zmene ak zistíme, že sú iné organizácie 
alebo iný model. Čo sa týka predsedu, tak som deklarovala aj na seniorských stretnutiach 
hlavne z toho dôvodu, aby sme zabezpečili vykonateľnosť záverov rady seniorov smerom 
k MZ, Mestu Nitra. Z praktického hľadiska sme volili, aby predsedom bol člen komisie 
z radov poslancov. A aj z toho dôvodu, aby to pre členov malo takú váhu, že keď to má byť 
poradný orgán primátora, aby tie výsledky padli na úrodnú pôdu. A tým pádom sme 
zadefinovali, že podpredsedom musí byť člen rady seniorov zo seniorských organizácií. Čo sa 
týka tajomníka. S tým, že iniciatíva išla zo sociálnej komisie a chceme mať ako komisia 
informáciu.  
 
p. Dovičovič – nepovažujem celkom za šťastné, aby sme zriadili radu seniorov, od ktorých 
očakávame, aby nám poradili, aby sme im určili predsedu. A tie limity, že to musí byť 
poslanec a člen Komisie sa môžu ukázať ako nerealizovateľné alebo to bude smiešne vyzerať, 
keď 30-ročný bude predsedať rade seniorov.    
 
p. Šmehilová – pokiaľ chcete predložiť návrh, nebudem sa brániť. Vyvolala som na konci 
júna ešte stretnutie so seniorskými organizáciami, kde sme si celý štatút prešli. Poprosila som 
ich, aby pracovníčke odboru sociálnych služieb poslali pripomienky. A ani jedna pripomienka 
nebola vznesená a ani nijaká nespokojnosť. Ale pokiaľ v budúcnosti nejaká požiadavka príde, 
tak sa môžeme k tomu vrátiť.    
 
Hlasovanie č. 25 o pozmeňovacom návrhu p. Laurinec Šmehilovej – v Čl. 5 sa pôvodný 
odsek (4) nahrádza novým znením: 
 
„Ak v mestskej časti nepôsobí žiadna seniorská organizácia, alebo v mestskej časti pôsobiaca 
organizácia seniorov v určenej lehote neprejaví záujem nominovať svojho člena do Rady,         
za príslušnú mestskú časť nebude nominovaný žiadny kandidát. Ak len jedna seniorská 
organizácia z príslušnej mestskej časti prejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, 
členom Rady sa túto mestskú časť sa stane nominovaný kandidát. 
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Ak sa v mestskej časti nachádza viacero seniorských organizácií, reprezentanti jednotlivých 
organizácií z daného územia absolvujú voľbu, ktorá určí definitívneho nominanta. Takáto 
voľba prebehne za účasti predsedu a tajomníka Rady seniorov v priestoroch MsÚ v Nitre. Ak 
výsledok voľby bude nerozhodný, člen Rady sa určí po vzájomnej dohode spomedzi 
viacerých kandidátov. Pokiaľ nepríde k dohode medzi navrhnutými kandidátmi príslušnej 
mestskej časti, príslušná mestská časť nebude mať v Rade seniorov zástupcu. 
 
Pre seniorské organizácie s celomestskou pôsobnosťou sú vytvorené tri miesta v Rade 
seniorov. V prípade predloženia nominácií na členstvo v Rade s vyšším počtom seniorských 
organizácií s celomestskou pôsobnosťou platia na spôsob určenia členov Rady z radov 
organizácií s celomestskou pôsobnosťou ustanovenia predchádzajúcej vety o výbere členov 
Rady predsedom Rady.“ 
 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa –  0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 26 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Štatút 
Rady seniorov mesta Nitry 
s c h v a ľ u j e 
Štatút Rady seniorov mesta Nitry vrátane nasledovnej zmeny: 
 
- v Čl. 5 sa pôvodný odsek (4) nahrádza novým znením: 
 
„Ak v mestskej časti nepôsobí žiadna seniorská organizácia, alebo v mestskej časti pôsobiaca 
organizácia seniorov v určenej lehote neprejaví záujem nominovať svojho člena do Rady,         
za príslušnú mestskú časť nebude nominovaný žiadny kandidát. Ak len jedna seniorská 
organizácia z príslušnej mestskej časti prejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, 
členom Rady sa túto mestskú časť sa stane nominovaný kandidát. 
 
Ak sa v mestskej časti nachádza viacero seniorských organizácií, reprezentanti jednotlivých 
organizácií z daného územia absolvujú voľbu, ktorá určí definitívneho nominanta. Takáto 
voľba prebehne za účasti predsedu a tajomníka Rady seniorov v priestoroch MsÚ v Nitre. Ak 
výsledok voľby bude nerozhodný, člen Rady sa určí po vzájomnej dohode spomedzi 
viacerých kandidátov. Pokiaľ nepríde k dohode medzi navrhnutými kandidátmi príslušnej 
mestskej časti, príslušná mestská časť nebude mať v Rade seniorov zástupcu. 
 
Pre seniorské organizácie s celomestskou pôsobnosťou sú vytvorené tri miesta v Rade 
seniorov. V prípade predloženia nominácií na členstvo v Rade s vyšším počtom seniorských 
organizácií s celomestskou pôsobnosťou platia na spôsob určenia členov Rady z radov 
organizácií s celomestskou pôsobnosťou ustanovenia predchádzajúcej vety o výbere členov 
Rady predsedom Rady.“ 
 
U z n e s e n i e    číslo 260/2019-MZ 
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prezentácia – 27 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
18. Informatívna správa o pripravovaných zmenách na Svätoplukovom námestí            

v Nitre         mat. č. 269/2019 
 
Materiál uviedol Ing. arch. Viktor Šabík AA, Hlavný architekt mesta Nitra. 
 
Spravodajca: p. Filip Barbarič  
 
p. Obertáš – mobilná zelená stena, tieniace moduly. Ako berieme tú mobilnú, bude možné                 
v prípade nejakého podujatia premiestniť, odtiahnuť, alebo len ťažkou technikou?  
 
p. Šabík – pokiaľ ide o mobilnú stenu, tieniace prvky, tak je predstava, že by mali by mobilné, 
čiže mali by sa dať premiestňovať. Aj keď posolstvom tej zelenej steny má byť stopa tej 
budovy, ktoré boli vybúrané. Majú to byť popínavé rastliny, cez ktoré sa dá prejsť za ne. Má 
to byť ako taká alúzia na minulosť, o čo sme prišli v tom priestore. Akú mal dimenziu. Čiže 
odpoveď na vašu otázku ešte neviem. Bolo tam veľa návrhov. A ďalším kolom bude 
z detailovanie a treba tam vzniesť požiadavku, aby to bolo mobilné. Samozrejme to bude mať 
vplyv na cenu a bude aj problém premiesťovať to.  
 
p. Mezei – nemusíme vychádzať z toho, že podujatia sú fixné. Dá sa s nimi rôznorodo 
pracovať. Netreba to hneď brať, že nejaký prvok bude tomu brániť, ale vedia sa aj tie stánky 
prispôsobiť.  
 
p. Šmehilová – ja som nesmierne vďačná hlavnému architektovi a účastníkom workshopu za 
to, že sa tam našli debarielizačné opatrenia. V minulosti sme neboli toho svedkami, že to bolo 
automaticky. Vždy sme museli poukazovať, aby sa nezabudlo na prístupnosť. Takto vnímam 
ako jeden veľký prvok moderného mesta, moderného prístupu, teda aj ÚHA tohto smeru. Ja 
za všetkých týchto ľudí, ktorých sa to týka chcem veľmi poďakovať. A verím, že sa to bude 
už automaticky objavovať.   
 
Hlasovanie č. 27 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o pripravovaných zmenách na Svätoplukovom námestí v Nitre 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informatívnu správu o pripravovaných zmenách na Svätoplukovom námestí v Nitre 
 
U z n e s e n i e    číslo 261/2019-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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19. Informatívna správa o obstaraní Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Centrálnej 
mestskej zóny v Nitre s návrhom na doplnenie rozsahu požiadaviek schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 100/2018-MZ zo dňa 05.04.2018      
          mat. č. 277/2019 

 
Materiál uviedol Ing. arch. Viktor Šabík AA, Hlavný architekt mesta Nitra. 
 
p. Mezei – my sme tento materiál prerokovávali aj na VMČ Staré Mesto a aj na Komisii 
územného plánovania architektúry a tento dokument chceme nechať ešte otvorený. Vyvolať 
stretnutia s verejnosťou, kde sa predstavia návrhy, ktoré prišli a možno budú môcť povedať aj 
občania svoje podnety. A dovolil som si predložiť návrh na zmenu uznesenia s tým, že 
vypustiť ,,schvaľuje“ a doplniť o ,,rozsah požiadaviek, ktoré budú predmetom obstarania 
územnoplánovacej dokumentácie“. Ďalej vypustiť aj tú časť ,,ukladá hlavnému architektovi“ 
a nahradiť znením ,,berie na vedomie rozsah požiadaviek, ktoré budú predmetom obstarania 
územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Centrálnej mestskej 
zóny v Nitre“ podľa predloženého návrhu pod poradovým číslom: 1, 2, 3, 4, 5, 6“.  
Čiže vo výsledku sa tieto veci nechajú otvorené a ten proces bude pokračovať ďalej. Potom 
takisto chceme pokračovať aj s Územným plánom, kde sú v pláne stretnutia. 
 
Hlasovanie č. 28 o pozmeňovacom návrhu p. Mezeia na uznesenie – vypustiť ,,schvaľuje“ 
a doplniť o ,,rozsah požiadaviek, ktoré budú predmetom obstarania územnoplánovacej 
dokumentácie“. Ďalej vypustiť aj tú časť ,,ukladá hlavnému architektovi“ a nahradiť znením 
,,berie na vedomie rozsah požiadaviek, ktoré budú predmetom obstarania územnoplánovacej 
dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre“ 
podľa predloženého návrhu pod poradovým číslom: 1, 2, 3, 4, 5, 6“. 
 
prezentácia – 25 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 29 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Informatívnu správu o obstaraní Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu 
Centrálnej mestskej zóny v Nitre s návrhom na doplnenie rozsahu požiadaviek schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 100/2018-MZ zo dňa 5.4.2018 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
rozsah požiadaviek, ktoré budú predmetom obstarania územnoplánovacej dokumentácie 
„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre“ podľa 
predloženého návrhu pod poradovým číslom: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
U z n e s e n i e    číslo 262/2019-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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20. Informatívna správa o postupe modernizácie Zimného štadióna v Nitre                    
          mat. č. 278/2019 

 
Materiál uviedol Ing. arch. Viktor Šabík, AA, Hlavný architekt mesta Nitra. 
 
p. Dovičovič – cieľom tohto materiálu je informovať, čo všetko potrebujeme na tom zimnom 
štadióne urobiť alebo avizovať, ako nám poslancom, že na toto všetko treba vyčleniť finančné 
prostriedky? A možno nejakú predstavu, či do toho pôjdeme, v akom časovom horizonte. 
Lebo tak ako hlavný architekt uviedol, od ideálu to má ďaleko a všetko sú to úpravy. Takže 
máme to tak chápať, že skúsime do toho ísť, alebo len aby sme vedeli, že na toto všetko sa 
treba zamerať, keby sme mali peniaze.        
 
p. Šabík – tieto práce sú skôr veľmi kozmetické úpravy. Je to obraz reality, a tiež by ma to 
zaujímalo, kam by sme sa chceli s tým uberať a čo vlastne s tým priestorom. Sú tam veľké 
nedostatky a zároveň je to veľmi cenný priestor. To sú veľké otázniky do budúcna a myslím 
si, že je namieste ich otvoriť, alebo to budeme plátať stále dokola.  
 
Hlasovanie č. 30 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Informatívnu správu o postupe modernizácie Zimného štadióna v Nitre  
b e r i e   n a   v e d o m i e  
predloženú informatívnu správu 
 
U z n e s e n i e    číslo 263/2019-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
21. Návrh dodatku č. 14 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009                  

o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov  mat. č. 242/2019 
 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Ján Greššo       
 
Hlasovanie č. 31 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
dodatku č. 14 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009                        
o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov 
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 
Dodatku č. 14 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009  o hospodárení 
s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov v zmysle doplnenej prílohy 
 
U z n e s e n i e    číslo 264/2019-MZ 
 
u k l a d á 
vedúcej odboru majetku MsÚ v Nitre  
zabezpečiť:  
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- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 14 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009  o hospodárení  s majetkom 
mesta v znení neskorších dodatkov na úradnej tabuli mesta Nitry 

         T: do 10 dní 
         K: referát organizačný 
 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č. 14 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009  o hospodárení  s majetkom 
mesta v znení neskorších dodatkov na webovom sídle mesta Nitry    

           T: do 30 dní 
  K: referát organizačný 

 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
22. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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. 264/2019 

 
Materiál uviedla PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu. 
 
Spravodajca: p. Anna Laurinec Šmehilová     
 
p. Špoták – predkladám pozmeňovací návrh na uznesenie a to zmeniť:  „- v  § 4 Školské 
účelové zariadenie 
Bod 1.5.8 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 
„1.5.8 Finančný preddavok na stravovanie: 
Finančný preddavok na stravovanie vo výške 30 € uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka ako preddavok na spotrebovanú stravnú jednotku, na ktorú nebola poskytnutá dotácia. 
Preddavok bude vyúčtovaný po skončení školského roka.“ 
Jedná sa len o zmenu termínu.  
 
p. Hatala – súhlasím s týmto materiálom a chcel by som doplniť dôvodovú správu. Tá 
sociálna solidarita, je to síce príklad veľmi precedentný, nakoľko sa jedná o hendikepované 
deti, ale treba tu zdôrazniť jednu vec. A to, že toto je vec, ktorá by sa mala dať aspoň verbálne 
najavo obecným zastupiteľstvám alebo rodičom, ktorí majú deti mimo trvalého pobytu mesta 
Nitra. Že táto čiastka alebo tento rozdiel 45 euro si síce mesto Nitra nenárokuje, ale by mali 
obecné zastupiteľstvá refundovať túto čiastku mestu Nitra. Toto sú veci, ktoré sa nebudú 
týkať len tejto skupiny týchto detí, ale aj skupín iných detí. Toto dofinancovanie ide 
z podielových daní občanov s trvalým pobytom mesta Nitra. Treba to povedať otvorene, že 
mesto Nitra to dopláca. Bolo by vhodné keby sa obecné zastupiteľstva zamysleli nad tým 
a refundovali túto čiastku mestu Nitra.       
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p. Šmehilová – teším sa, že mesto Nitra ide robiť ústretový krok voči deťom, ktoré trpia 
nejakým nezvýhodnením. Je to vytvorenie príležitosti aj pre tieto deti, ktoré ten prístup nie 
všade majú rovnaký. Na základe prijatia nejakých úzusov týmto dodatkom a VZN predtým 
sme ako mesto Nitra boli nie len solidárny, ale veľkorysí. Každá jedna škola, školské 
zariadenie, MŠ majú zákonnú, morálnu povinnosť vytvárať inkluzíve prostredie pre každé 
jedno dieťa a individuálny prístup. Asi v malých MŠ v obciach sa veľmi ťažko zreálňuje. Ale 
aj tak si myslím, že by to tí starostovia a zriaďovatelia pre svojich obyvateľov vytvárať mali. 
Bohu vďaka, že sme krajské mesto a takéto príležitosti už budujeme roky a tento podporný 
systém, ktorý tu máme, nám môžu závidieť iné mestá. Je to veľká veľkorysosť zo strany 
mesta, že bude za rovnakých podmienok integrovať deti so zdravotným postihnutím do našich 
MŠ, ako deti s trvalým pobytom v meste Nitra. Keď sme diskutovali na komisii, tak sme tiež 
tlačili, aby si starostovia plnili svoje povinnosti, a aby mali prioritu aj v oblasti školstva a nie 
len v oblasti zelene a vybavenosti. A súčasne padla aj otázka, že by sa mali rodičia dožadovať 
toho, aby ten rozdiel doplácali ich starostovia. Dlhodobo bojujem za ľudí zdravotne 
postihnutých, ako ma poznáte. A chcem poďakovať, že ako mesto budeme v tomto veľkorysí.        
 
Hlasovanie č. 32 o pozmeňovacom návrhu p. Špotáka – v  § 4 Školské účelové zariadenie 
Bod 1.5.8 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 
„1.5.8 Finančný preddavok na stravovanie: 
Finančný preddavok na stravovanie vo výške 30 € uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka ako preddavok na spotrebovanú stravnú jednotku, na ktorú nebola poskytnutá dotácia. 
Preddavok bude vyúčtovaný po skončení školského roka.“ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 33 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 vrátane nasledovnej zmeny: 
- v  § 4 Školské účelové zariadenie 
 
Bod 1.5.8 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 
 
„1.5.8 Finančný preddavok na stravovanie: 
Finančný preddavok na stravovanie vo výške 30 € uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka ako preddavok na spotrebovanú stravnú jednotku, na ktorú nebola poskytnutá dotácia. 
Preddavok bude vyúčtovaný po skončení školského roka.“ 
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U z n e s e n i e    číslo 265/2019-MZ 
 
u k l a d á   
vedúcej Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre  
zabezpečiť:  
- prostredníctvom referátu klientskeho centra  vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 1        

k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 Dodatku č. 1        

k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
 
23. Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a na odovzdanie 

na prevádzkovanie (O. z. Novosady, verejné osvetlenie – Novosady II., vybudované v 
rámci stavby „Výstavba rod. dom., PFC – Novosady, časť Sadova ul., 2. etapa“,          
k. ú. Mikov Dvor)        mat. č. 244/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Filip Barbarič      
 
Hlasovanie č. 34 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a odovzdanie  na prevádzkovanie 
(O. z. Novosady, verejné osvetlenie - Novosady II., vybudované v rámci stavby „Výstavba 
rod. dom., PFC - Novosady časť Sadova ul. - 2. etapa“, k. ú. Mikov Dvor)     
s c h v a ľ u j e 
1.  odkúpenie stavebného objektu „SO 405/2 Verejné osvetlenie“ (ďalej ako „SO 405/2“)        

vybudovaného v rámci stavby „Výstavba rodinných domov, PFC – Novosady časť 
Sadova ulica – 2. etapa“ na pozemku  v k. ú. Mikov Dvor, parcela reg. C KN č. 64/110     
od vlastníka: Občianske združenie Novosady, Pri mlyne 840/42, 949 05 Nitra, IČO: 42 
051 789, do vlastníctva Mesta Nitra za kúpnu cenu 1,-€. 
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2.  odovzdanie majetku podľa bodu 1 uznesenia – SO 405/2 vybudovaného v rámci stavby 
„Výstavba rodinných domov, PFC – Novosady časť Sadova ulica – 2. etapa“                           
na prevádzkovanie spoločnosti ELcomp s. r. o., Pražská 2, Nitra 

u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
                 T: 30.11.2019 
                           K: MR 
U z n e s e n i e    číslo 266/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (PANORÁMA 

Nitra, s. r. o., prenájom nehnuteľností, k. ú. Nitra)    mat. č. 240/2019 
 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Ján Greššo 
                        
Hlasovanie č.  35 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (PANORÁMA Nitra s. r. o., 
prenájom nehnuteľností, k. ú. Nitra) 
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 pozemkov, a to: 
- časť o výmere 52 m2 z parcely registra E KN č. 4518/101 – zast. pl. a nádv. o výmere              

2 913 m2 – LV č. 6879, vo vlastníctve Mesta, kat. úz. Nitra, 
-  časť o výmere 191 m2 z parcely registra C KN č. 5856/1 – zast. pl. a nádv. o výmere               

7 080 m2 – LV č. 3681, vo vlastníctve Mesta Nitra, kat. úz. Nitra, 
-  časť o výmere 46 m2 z parcely registra C KN č. 7261/142 – zast. pl. a nádv. o výmere            

1 047 m2 - LV č. 3681, vo vlastníctve Mesta Nitra, kat. úz. Nitra, 
spolu o výmere 289 m2, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné        
vo výške 3,67 €/m2/rok, pre spoločnosť PANORÁMA Nitra s. r. o., so sídlom Pražská 11,    
949 01 Nitra, IČO: 50 266 004. 
Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že spoločnosť 
PANORÁMA Nitra s. r. o. bude predmetné pozemky využívať za účelom vjazdu z ul. 
Golianova na pozemok vo vlastníctve spoločnosti, na ktorom sa realizuje stavba „Obytný 
súbor PANORÁMA Nitra“, ako i výjazdu na ul. Kmeťovu. 
u  k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
              T: 30.11.2019 
                   K: MR 



41 
 

U z n e s e n i e    číslo 267/2019-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 22 
proti – 1 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 

Chrenová (ZsDis, a. s., zriadenie vecného bremena pre stavebný objekt „SO 103.1 
Rozšírenie a úprava verejného distribučného rozvodu, stavba - Apartmány 
Moyzesova, k. ú. Nitra“)       mat. č. 243/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Peter Mezei  
                          
Hlasovanie č. 36 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (ZsDis, a. s. 
zriadenie vecného bremena pre stavebný objekt  „SO 103.1 Rozšírenie a úprava verejného 
distribučného rozvodu, stavba - Apartmány Moyzesova, k. ú. Nitra“)                                                                 
s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena in personam na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Nitra, a to: 
 
Parcelné 

číslo 
Register 

KN 
LV 
č. 

Výmera 
v m2 

Druh 
pozemku 

 Katastrálne 
územie 

 
Obec Okres 

1648/13 E 6879 600 
zastav. plochy  
a nádvoria 

 
Nitra 

 
Nitra Nitra 

  1649/7 E 6879 1 463 
zastav. plochy  
a nádvoria 

 
Nitra 

 
Nitra Nitra 

 
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.     
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 ako oprávneného z vecného 
bremena a povinnosti Mesta Nitra, ako povinného z vecného bremena, strpieť: 
a)  zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a zariadení distribučnej sústavy, vrátane                                
 rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich a potrebných                   
 na  ich prevádzku (ďalej len „elektroenergetické stavby“), v rámci stavby „Apartmány 
 Moyzesova“  v rozsahu stavebného objektu: SO 103.1 Rozšírenie a úprava  verejného   
 distribučného rozvodu vybudovanej na vyššie uvedenom pozemku, 
b) výkon vlastníckeho práva spojeného s elektroenergetickými stavbami, t. j. užívanie,     
 prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
 stavebné úpravy predmetnej stavby a jej odstránenie, 
c)  vstup, prechod a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi    
 a mechanizmami oprávneného, 
d) nútené obmedzenie užívania zaťažených nehnuteľností v ochrannom pásme 
 elektroenergetických stavieb v zmysle zákona č. 251/2012 Z. Z. o energetike a o zmene             
 a doplnení niektorých zákonov a v súlade so STN. 
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Oprávnený z vecného bremena je povinný na vlastné náklady odstrániť elektroenergetické 
stavby bez zbytočného odkladu po tom, čo ich prestane využívať na účel, na ktorý boli 
určené. Počas výstavby bude uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                
v rozsahu podľa predbežného geometrického plánu č. 46/2018 zo dňa 25.01.2019  
vyhotoveného podľa PD k predmetnej stavbe. 
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená za uvedených podmienok po kolaudácii 
elektroenergetických stavieb najneskôr však do 6 mesiacov po dni nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Rozsah vecného bremena určí geometrický plán 
vypracovaný        po zrealizovaní elektroenergetických stavieb zohľadňujúci všetky vecné 
bremená zriaďované na základe tohto uznesenia. 
Vecné bremeno bude 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 v intraviláne vo výške 15,- €/m2 + DPH, pričom jednorazová odplata 
bude uhradená zo strany platiteľa Ing. Beátou Kuťkovou, Kalvárska 1579/4, 949 01 Nitra. 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti 
uznesenia 
                                                                                                                                T: 30.11.2019 
                                                                                                                     K: MR 
U z n e s e n i e    číslo 268/2019-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
 
26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (podnájom             

pre spoločnosť O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava) mat. č. 250/2019 
 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Peter Oremus                     
 
p. Ágh – mňa by zaujímal dôvod prečo VMČ Zobor nesúhlasil s týmto prenájmom?  
 
p. Hatala – VMČ je viac členný a názory jednotlivých členov boli rôzne od tipu vyžarovania. 
Jeden člen z výboru je aj p. Berkeš, ktorý je v tesnom susedstve tejto stanice, ktorý tam má 
ubytovacie kapacity. A kvôli možnému vyžarovaniu dal návrh a VMČ sa s tým stotožnilo, že 
nesúhlasíme o rozšírenie tejto stanice a o ďalšie vyžarovacie jednotky.  
 
Hlasovanie č. 37 o predloženom návrhu na uznesenie  
 
prezentácia – 20 
za – 7 
proti – 3 
zdržal sa – 9 
Návrh nebol schválený. 
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p. primátor – musíme ustanoviť dohodovaciu komisiu, ktorá sa dohodne.  
 
Ágh – dohodovacia komisia sa dohodla na návrhu uznesenia a to doplniť alternatívu II – ,,MZ 
vracia návrh na prepracovanie žiadateľovi a zároveň žiada o doplnenie prieskumu vplyvu                 
na zdravie obyvateľov žijúcich v okolí.“    
 
Hlasovanie č. 38 o návrhu dohodovacej komisie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre vracia 
návrh na prepracovanie žiadateľovi  a žiada doplnenie štúdie dopadu vysielača na zdravie 
obyvateľstva v bezprostrednom okolí 
 
U z n e s e n i e    číslo 269/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 20 
proti – 2 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom 

pozemku parc. C KN č. 15/1, kat. úz. Zobor)    mat. č. 251/2019 
 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Ján Greššo                           
 
Hlasovanie č. 39 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemku parc. C KN    
č. 15/1, kat. úz. Zobor)  
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 pozemku parcela C KN č. 15/1 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere   
309 m2 podľa LV č. 3079 kat. úz. Zobor vo vlastníctve Mesta Nitra pre spoločnosť BerCash               
s. r. o., IČO: 45342181, zast. Andrejom Berkešom, so sídlom bytom Komenského 13, 949 01 
Nitra na dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške                
10,65 €/m2/rok.  
Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok ako  
priľahlá plocha pod prístreškom Penziónu Artin v prevádzke spoločnosti BerCash s. r. o. sa 
využíva na organizáciu kultúrnych podujatí mesta. 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
         T: 30.11.2019 
                                                                                                          K: MR      
 
U z n e s e n i e    číslo 270/2019-MZ 
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prezentácia – 25 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 

pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre – Vincent Gregor  
                       mat. č. 254/2019 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Filip Barbarič  
 
p. Ágh – často sa nám stáva, že nájmy sa odovzdávajú podľa žiadosti konkrétnym osobám. 
V tomto prípade sa dedia a nemyslím si, že je to najrozumnejšia voľba. Ako zodpovední 
správcovia majetku mesta, by sme sa mali snažiť ten majetok prenajať za trhové ceny 
a myslím si, že jediný spôsob ako to dosiahnuť je využiť ruku toho trhu. Či už na našich 
stránkach, inzerciou, komerčnou spoločnosťou, aby sa to dostalo do povedomia širokej 
verejnosti. Myslím si, že to sú nástroje, ktoré by nám pomohli prenajímať priestory za lepšie 
podmienky ako ich prenajímame.        
 
Hlasovanie č. 40 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku                     
na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre – Vincent Gregor 
s c h v a ľ u j e  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom miesta č. 15 o výmere 10 m2 na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre, 
pozemok reg. „C“ KN, parc. č. 2041 - o výmere 7 611 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území Nitra, okres Nitra, obec Nitra, vedenej na LV č. 3681 za účelom predaja ovocia               
a zeleniny pre dcéru pôvodného nájomcu Veroniku Molnárovú, Školská ulica 641/407,          
951 78 Kolíňany, IČO: 52422861 za rovnakých podmienok aké mal pôvodný nájomca 
Vincent Gregor, z dôvodu, že dlhodobým prenájmom bude zabezpečený nepretržitý príjem                   
do rozpočtu mesta zo zaplateného nájomného 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť ukončenie Nájomnej zmluvy č. j. 1656/2017/OM zo dňa 07.07.2017                          
a uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
         T: 30.11.2019 
         K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 271/2019-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
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29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre – Jana Kompanová   mat. č. 255/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Peter Oremus                         
 
p. Rácová – v odporúčacích stanoviskách Komisie a MR nie je Jana Kompanová, ale je tam 
meno Jana Pekarovičová. V dôvodovej správe sú chyby. Bola by som rada,  keby sa to 
opravilo. Vždy som presadzovala, že treba znížiť počet stánkov na sídlisku. Doba sa už 
zmenila. A keď ich tam už máme a môžeme do toho zasiahnuť, tak skutočne treba tie stánky 
vyberať tak, aby sortimentom ponúkali to čo človek potrebuje a dopĺňali tie služby. Tento 
stánok tam roky prevádzkovala rodina Ševčíkovcov, bol neskutočne populárny a pomohol 
veľmi rodinám, lebo ponúkal oblečenie od detí až po dospelých. Z tohto dôvodu by som sa 
chcela opýtať, aký sortiment tam bude, čo p. Kompanová bude ponúkať? Lebo je tam textil, 
občerstvenie, mohli by sme to opraviť.    
 
p. Greššo – zrejme prišlo ku chybe pri spracovávaní materiálov, čiže predpokladám, že je to 
len chyba. Stanovisko komisie pre financovanie, ktorá súhlasí a odporúča prenajať tento 
pozemok pre p. Janu Kompanovú. Súhlasím, že prišlo ku chybe, ale stanovisko komisie bolo 
kladné v tomto prípade.  
 
p. Hollý – p. Rácová má pravdu, stánok Lúč bol atraktívny, len im to prestalo fungovať, tak sa 
rozhodli, že stánok posunú. Táto pani ho od nich prevzala s tým, že tam bude ten textil 
ponúkať naďalej. A to je fakt, že sú tu skombinované dva materiály. Textil zostáva naďalej.  
 
Hlasovanie č. 41 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku                      
na Jurkovičovej ul. v Nitre – Jana Kompanová   
s c h v a ľ u j e  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
prenájom časti pozemku parc. č. 7572/7 – ostatné plochy o výmere 3 9632 m2 v k. ú. Nitra     
na LV č. 3681 na Jurkovičovej ul. v Nitre 
 

miesto číslo rozloha [m2] za cenu €/m2/rok nájomca 

Pozemok na Jurkovičovej ul. v Nitre 
710 17,00 75 €/m2/rok Jana Kompanová 

 
z dôvodu, že Jana Kompanová, odkúpila predajný stánok na mieste č. 710 na tržnici                 
na Jurkovičovej ul. od nájomcu Veroniky Ševčíkovej, ktorej bol ukončený nájom ku dňu 
30.06.2019.  
Nájomná zmluva bude uzatvorená s 3 mesačnou výpovednou lehotou za nájomné                    
vo výške 75 €/m2/rok, s podmienkou uhradenia bezdôvodného obohatenia od 01.07.2019                      
do uzatvorenia nájomnej zmluvy.  
Tento nájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, aby areál  Mestskej 
tržnice na Štefánikovej ul. 50 bol čo najúčelnejšie využitý a prinášal hospodársky zisk. 
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u k l a d á  
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
              T: 30.11.2019 
                   K: MR 
U z n e s e n i e    číslo 272/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom 

nebytových priestorov aj s pozemkami pred prevádzkami na Mestskej tržnici                
na Štefánikovej tr. 50 v Nitre – Thi Tra Dang    mat. č. 256/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Ján Greššo                     
 
Hlasovanie č. 42 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov 
aj s pozemkami pred prevádzkami na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre – Thi Tra 
Dang  
s c h v a ľ u j e  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona                                  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom nebytového priestoru č. 313 o výmere 21 m2 a k nemu prislúchajúceho pozemku   
pred prevádzkou -  miesto č. 313 o výmere 18,5 m2 a nebytového priestoru č. 314 o výmere             
18 m2 a k nemu prislúchajúceho pozemku pred prevádzkou – miesto č. 314 o výmere  11,76 
m2 na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre, pozemok reg. „C“ KN, parc. č. 2041 -            
o výmere 7 611 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nitra, okres Nitra, obec Nitra, 
vedenej na LV č. 3681 za účelom maloobchodného predaja odevov pre manželku pôvodného 
nájomcu Thi Tra Dang, Dlhá 866/86, 949 01 Nitra, IČO: 43 620 523 za rovnakých podmienok 
aké mal pôvodný nájomca Thanh Tam Nguyen, z dôvodu, že dlhodobým prenájmom bude 
zabezpečený nepretržitý príjem do rozpočtu mesta zo zaplateného nájomného 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť ukončenie nájomných zmlúv č. j. 2490/2014/OM zo dňa 15.12.2019, č. j. 
2538/2014/OM zo dňa 17.12.2014, č. j. 2491/2014/OM zo dňa 15.12.2014, č. j. 
2539/2014/OM zo dňa 17.12.2014 a uzatvorenie nových nájomných zmlúv podľa 
schvaľovacej časti uznesenia 
                   T: 30.11.2019 
                   K: MR 
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U z n e s e n i e    číslo 273/2019-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 

pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre – Daniela Pekarovičová  mat. č. 257/2019 
 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Peter Oremus                         
 
Hlasovanie č. 43 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku                         
na Jurkovičovej ul. v Nitre – Daniela Pekarovičová   
s c h v a ľ u j e  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona                                 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
prenájom časti pozemku parc. č. 7572/7 – ostatné plochy o výmere 3 9632 m2 v k. ú. Nitra          
na LV č. 3681 na Jurkovičovej ul. v Nitre 
 

miesto 
číslo 

rozloha [m2] 
za cenu 
€/m2/rok 

 
nájomca 

 Pozemok na Jurkovičovej ul. v Nitre 
707 23,00 75 €/m2/rok Daniela Pekarovičová 

 
z dôvodu, že Daniela Pekarovičová, odkúpila predajný stánok na mieste č. 707 na tržnici        
na Jurkovičovej ul. od nájomcov Klaudie Bernátovej - KM MONT a Márie Buchovej - KM 
MONT, ktorým bol  ukončený nájom k 30.04.2019.  
Nájomná zmluva bude uzatvorená s 3 mesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške   
75,-€/m2/rok, s podmienkou uhradenia bezdôvodného obohatenia od 01.05.2019                               
do uzatvorenia nájomnej zmluvy.  
Tento nájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, aby areál  Mestskej 
tržnice na Štefánikovej ul. 50 bol čo najúčelnejšie využitý a prinášal hospodársky zisk. 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
              T: 30.11.2019 
                          K: MR 
U z n e s e n i e    číslo 274/2019-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom 
nebytového priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre – Alžbeta 
Magyariová        mat. č. 258/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Filip Barbarič  
                   
Hlasovanie č. 44 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru 
na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre – Alžbeta Magyariová 
s c h v a ľ u j e  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom nebytového priestoru č. 352  o výmere 48 m2  na Mestskej tržnici na Štefánikovej    
tr. 50 v Nitre, pozemok reg. „C“ KN, parc. č. 2041 - o výmere 7 611 m2, nachádzajúcej sa           
v katastrálnom území Nitra, okres Nitra, obec Nitra, vedenej na LV č. 3681 za účelom 
prevádzkovania predajne zameranej na predaj dekorácií za nájomné 60,-€/m2/rok + náklady 
spojené s nájmom nebytového priestoru na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou    
s podmienkou uhradenia bezdôvodného obohatenia od 01.06.2019 do uzatvorenia nájomnej 
zmluvy pre Alžbetu Magyariovú – Dekorácie Alžbetka, Nová ulica 709/41, 951 05 Veľký 
Cetín, IČO: 50 584 511 z dôvodu, že dlhodobým prenájmom bude zabezpečený nepretržitý 
príjem do rozpočtu mesta zo zaplateného nájomného 
 u k l a d á  
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
              T: 30.11.2019 
                   K: MR 
U z n e s e n i e    číslo 275/2019-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
33. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2017-MZ zo dňa 

14.12.2017 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „Káblové rozvody NN pre 8 RD, 
Kamenecká ul.“)        mat. č. 245/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Daniel Balko                          
 
Hlasovanie č. 45 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2017-MZ zo dňa 14.12.2017 
(ZsDiS, a. s., vecné bremeno k stavbe „Káblové rozvody NN 8RD, Kamenecká ul.) 
s c h v a ľ u j e 
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zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2017-MZ zo dňa 14.12.2017 
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: 
 
Parcelné 

číslo 
Register 

KN 
LV 
č. 

Výmera 
v m2 

Druh 
pozemku 

Katastrálne 
územie 

 
Obec Okres 

425/33 C 7194 363 
zastav. plochy  
a nádvoria 

Mlynárce 
 

Nitra Nitra 

  425/52 C 7194 3 394 
zastav. plochy  
a nádvoria 

Mlynárce 
 

Nitra Nitra 

  425/62 C 7194 5 374 
zastav. plochy  
a nádvoria 

Mlynárce 
 

Nitra Nitra 

    544 C 7194 1 778 
zastav. plochy  
a nádvoria 

Mlynárce 
 

Nitra Nitra 

   559/4 C 7194 36 554 
zastav. plochy  
a nádvoria 

Mlynárce 
 

Nitra Nitra 

   559/14 C 7194 173 
zastav. plochy  
a nádvoria 

Mlynárce 
 

Nitra Nitra 

   560/9 C 7194 1 472 
zastav. plochy  
a nádvoria 

Mlynárce 
 

Nitra Nitra 

 
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 10/2019 zo dňa 04.02.2019, 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, 
vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich a 
potrebných na ich prevádzku (ďalej len „elektroenergetické stavby“), v rámci stavby 
„Káblové rozvody NN     pre 8 RD, Kamenecká ul.“ vybudovanej na vyššie 
uvedených pozemkoch, 

b) výkon vlastníckeho práva spojeného s elektroenergetickými stavbami, t. j. užívanie,     
prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 
úpravy predmetných elektroenergetických stavieb 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 stavieb v zmysle zákona č. 251/2012 Z. Z. o energetike a o zmene              
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so STN. 

Oprávnený z vecného bremena je povinný na vlastné náklady odstrániť elektroenergetické 
stavby bez zbytočného odkladu po tom, čo ich prestane využívať na účel, na ktorý boli 
určené.  
Vecné bremená budú zriadené na dobu určitú počas existencie elektroenergetických stavieb    
za jednorazovú odplatu stanovenú uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  74/2013-
MZ zo dňa 14.03.2013, t. j. vo výške 8,-€/m2 + DPH, pričom jednorazová odplata  bude 
uhradená zo strany platiteľa: Mgr. Jozefa Duda, trvale bytom Petzwalova 550/38, 949 11 
Nitra.“ 
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-     v ukladacej časti uznesenia vypúšťa termín: 
      „T: 31.03.2018“ 
a  
nahrádza ho novým termínom: 
 
U z n e s e n i e    číslo 276/2019-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 157/2018-MZ zo dňa 

17.05.2018 a zrušenie uznesenia č. 232/2019-MZ zo dňa 27.06.2019 (Slovenská 
energetika, a. s., vecné bremeno k stavbe „Technická infraštruktúra, 
Hviezdoslavova, Nitra“)       mat. č. 263/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Peter Mezei                
 
Hlasovanie č. 46 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 
a zrušenie uznesenia č. 232/2019-MZ zo dňa 27.06.2019 (Slovenská energetika, a. s., 
vecné bremeno k stavbe „Technická infraštruktúra Hviezdoslavova, Nitra“) 
1.  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: 
„pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Slovenská energetika, a. s.,         
so sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina, IČO: 46 768 548, ako oprávneného z vecného 
bremena a povinnosti Mesta Nitra, ako povinného z vecného bremena, strpieť:“ 
a nahrádza ho znením: 
„pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Slovenská energetika, a. s.,         
so sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina, IČO: 46 768 548, ako oprávneného z vecného 
bremena k stavebnému objektu SO504.01 Slaboprúdové rozvody v rámci nižšie uvedenej 
stavby a v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ako oprávneného z vecného bremena k stavebnému 
objektu SO 501.01 Prípojka VN 22kV v rámci nižšie uvedenej stavby a povinnosti Mesta 
Nitra, ako povinného z vecného bremena, strpieť:“ 
-  v ukladacej časti uznesenia vypúšťa znenie: 
      „zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
      T: 30.11.2018“ 
a nahrádza ho znením: 
      „zabezpečiť uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien podľa  

schvaľovacej časti uznesenia 
      T: 31.12.2019“ 
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2.  z r u š u j e 
      uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2019-MZ zo dňa 27.06.2019 
 
U z n e s e n i e    číslo 277/2019-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
35. Návrh zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2014-MZ zo dňa 

13.02.2014 v znení uznesenia č. 238/2019-MZ zo dňa 27.06.2019 (odpredaj                            
a prenájom pozemkov bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová – Orpheus Production 
s. r. o., Zbehy 824, IČO: 46738657)     mat. č. 268/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Ján Vančo   
     
p. Košťál – pri tejto genéze bolo určitým uznesením, že majú poskytnúť jedno alebo dve 
miesta pre deti, ktoré požiada prostredníctvo mesto Nitra. Chcel by som sa spýtať, či to 
dodržali a keď áno, tak kedy? 
 
p. Rácová – keď bol tento proces na začiatku, tak v zmluvných podmienkach a v tých 
záväzkoch bola takáto ponuka alebo záväzok. A ja by som sa k tomu pridala a opýtala by som 
sa, či všetky záväzky má táto spoločnosť splnené? Ale naposledy, keď sme o tom hovorili, tak 
som dostala odpoveď, že áno. A ak áno, tak som to brala, že aj v rámci tohto záväzku.   
 
Hlasovanie č. 47  o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2014-MZ zo dňa 13.02.2014 v znení 
uznesenia č. 238/2019-MZ zo dňa 27.06.2019 (odpredaj a prenájom pozemkov bývalej MŠ 
Javorová, k. ú. Chrenová – Orpheus Production s. r. o., Zbehy 824, IČO: 46738657) 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2014-MZ zo dňa 13.02.2014 v znení 
uznesenia č. 238/2019-MZ zo dňa 27.06.2019 nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia, vo všetkých bodoch uznesenia vypustiť pôvodné znenie: 
      „spoločnosť Orpheus Production s. r. o., Zbehy 822, IČO: 46738657“ 
a nahradiť ho novým znením: 
      „spoločnosť Orpheus Production s. r. o., IČO: 46738657, Javorová 644/12, 949 01 Nitra“  
 
U z n e s e n i e    číslo 278/2019-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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36. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 371/2011-MZ                    
zo dňa 24.11.2011 v znení uznesenia č. 50/2015-MZ zo dňa 05.02.2015 (odkúpenie 
pozemkov pre stavbu „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1“) 

               mat. č. 248/2019 
 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Oremus  
 
Hlasovanie č. 48 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 371/2011-MZ zo dňa 24.11.2011 
v znení uznesenia č. 50/2015-MZ zo dňa 05.02.2015 (odkúpenie pozemkov pre stavbu 
„Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1“) 
z r u š u j e 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 371/2011-MZ zo dňa 24.11.2011 v znení 
uznesenia č. 50/2015-MZ zo dňa 05.02.2015 
 
U z n e s e n i e    číslo 279/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
37. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 53/2015-MZ zo dňa 

05.02.2015 a uznesenia č. 114/2015-MZ zo dňa 19.03. a 09.04.2015 (zámer zámeny a 
zámena pozemkov so SVP, š. p. - stavba „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – 
napojenie na R1, I. etapa“)       mat. č. 262/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Spravodajca: p. Daniel Balko           
 
Hlasovanie č. 49 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 53/2015-MZ zo dňa 05.02.2015 a 
uznesenia č. 114/2015-MZ zo dňa 19.3. a 09.04.2015 (zámer zámeny a zámena pozemkov 
so SVP, š. p. - stavba „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce - napojenie na R1 I. etapa“) 
z r u š u j e 
1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 53/2015-MZ zo dňa 05.02.2015 
2. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 114/2015-MZ zo dňa 19.03. a 09.04.2015 
 
U z n e s e n i e    číslo 280/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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38. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Chrenová (MUDr. Dušan Zemko a manž.)    mat. č. 270/2019 

 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Hlasovanie č. 50 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová 
(MUDr. Dušan Zemko a manž.)   
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer odpredaja parcely registra „C“ KN č. 1575 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere      
18 m2 v kat. úz. Chrenová, zapísanej v liste vlastníctva č. 1223, vlastník Mesto Nitra,               
pre MUDr. Dušana Zemka a manželku, bytom Trieda Andreja Hlinku 6/11,  949 01 Nitra 
formou uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do doby, kým budúci kupujúci preukáže 
vlastníctvo k stavbe garáže. Následne bude uzatvorená kúpna zmluva.  
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia v súčasnosti riešia 
majetkovo právne usporiadanie stavby garáže, postavenej na pozemku vo vlastníctve mesta 
Nitra. Odpredajom mesto Nitra získa finančné prostriedky do rozpočtu mesta. 
Kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. 
 
u k l a d á 
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
              T: 10.10.2019  
   K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 281/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 19 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
Návrh bol schválený. 
 
 
39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 

Nitra, odpredaj častí pozemku parc.  reg. „C“KN č. 5557/2) mat. č. 272/2019 
 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Hlasovanie č. 51 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, odpredaj častí 
pozemku parc. reg. „C“KN č. 5557/2) 
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 odpredaja častí pozemku spolu o výmere 32 m2, oddelených geometrickým plánom, 
č. 80/2019, vyhotoveným dňa 20.05.2019, ako novovytvorené parcely reg. „C“ KN  č. 5557/4 
– zastavaná plocha a nádvorie 6 m2, č. 5557/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
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24 m2, č. 5557/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 z pozemku vo vlastníctve 
Mesta Nitra, v celosti, parc. reg. „C“ KN č. 5557/2 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 50 m2, vedený na liste vlastníctva č. 3681,  v k. ú. Nitra, obec Nitra, okres Nitra 
pre Františka Ščerbu, Hurbanova 4, 949 01 Nitra a Vieru Ščerbovú, Slávičie chodníky 6, 949 
01 Nitra, každý v podiele ½. 
 
Dôvodom odpredaja predmetných častí pozemku spôsobom prípadu hodného osobitného 
zreteľa je skutočnosť, že ich žiadatelia užívajú spolu so svojimi nehnuteľnosťami  t. j. 
pozemky parc. reg. „C“ KN č. 5561/1, č. 5561/2 a stavba – rodinný dom s. č. 1145, postavená 
na parc. č. 5561/2, vedené na liste vlastníctva 2385, v podielovom spoluvlastníctve 
žiadateľov, pričom      na novovytvorených parc. reg. „C“ KN č. 5557/4 a č. 5557/5  majú 
postavené oplotenie a na pozemok parc. reg. „C“ KN č. 5557/6 zasahuje časť garáže. 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
               T: 31.12.2019 
    K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 282/2019-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra v kat. úz. 

Chrenová (Peter Šemelák SHERPO TRADE)   mat. č. 273/2019 
 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Košťál – v minulom volebnom období v roku 2016 boli podané žiadosti. Táto budova bola 
voľakedy kotolňa a bola odpredaná dvom záujemcom. Prvú polovicu má p. Šemelák, ktorý 
tam nemá herňu, ako bolo povedané odboru majetku. Druhú polovicu má spoločnosť, ktorá 
robí spoločenstvo. V roku 2016 tieto dve spoločnosti podali žiadosť na odkúpenie pozemku 
pred budovami. Jednej sa vyhovelo, kde sú parkovacie miesta a druhej sa nevyhovelo. Chcem 
len podotknúť, že v tomto reštauračnom zariadení býva celoslovenský turnaj šípok. Býva tam 
vernisáž obrazov. Čiže nie je tam niečo nevyhovujúce. A dávam procedurálny návrh, aby sa 
hlasovalo ako prvé o alternatíve č. II – ,,schvaľuje“.  
 
Hlasovanie č. 52 o procedurálnom návrhu p. Košťál – zmätočné hlasovanie 
 
prezentácia – 23 
za – 12 
proti – 1 
zdržal sa – 8  
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 53 o procedurálnom návrhu p. Košťál – ako prvé hlasovať o alternatíve II. - 
,,schvaľuje“ 
 
prezentácia – 24 
za – 7 
proti – 4 
zdržal sa – 11  
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie č. 54 o návrhu na I alternatíva  – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová 
(Peter Šemelák SHEPRO TRADE)   
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 časť o výmere cca 64 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 904/62 – 
ostatné plochy o celkovej výmere 1 367 m2 v kat. úz. Chrenová, zapísaný v liste vlastníctva č. 
1223, vlastník Mesto Nitra, pre Petra Šemeláka SHEPRO TRADE, 949 01 Nitra, Trieda 
Andreja Hlinku 36, IČO: 34 319 085 
 
U z n e s e n i e    číslo 283/2019-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 15 
proti – 1 
zdržal sa – 6  
Návrh bol schválený. 
 
 
41. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena 

časti pozemkov a odpredaj pozemku, kat. úz. Zobor, ul. Tatarkova - Metodova)                                        
           mat. č. 276/2019 
Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 
Hlasovanie č. 55 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti pozemkov a 
odpredaj pozemku kat. úz. Zobor, ul. Tatarkova - Metodova)  
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.           
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
1.  zámer zámeny novovytvorenej parc. C KN č. 3686/3 o výmere 25 m2 odčlenenej               

na  základe geometrického plánu č. 88/2017 z pozemku parc. E KN č. 2712 - ostatná 
plocha     o celkovej výmere 300 m2, kat. úz. Zobor zapísanej v LV č. 4912 vo vlastníctve 
Mesta Nitra    v podiele 1/1, ktorá je v oplotení žiadateľa p. Jozefa Bačíka  
za novovytvorenú parc. C KN č. 3688/3 o výmere 46 m2 odčlenenú na základe návrhu 
geometrického plánu č. 7/2018 z pozemku parc. E KN  č. 1803/1 – orná pôda o celkovej 
výmere 655 m2, kat. úz. Zobor zapísanú v LV č. 5113  vo vlastníctve p. Jozefa Bačíka              
v podiele 1/1, Kopanice 3580/23, Bratislava – Ružinov, ktorá sa nachádza pod miestnou 
komunikáciou ul. Tatarkova 
Zámena pozemkov sa bude realizovať bez finančného vyrovnania. 
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2. zámer odpredaja pozemku parc. C KN č. 3686/2 - ostatná plocha v celkovej výmere            
301 m2, kat. úz. Zobor zapísaná v LV č. 3079 vlastníctve Mesta Nitra v podiele 1/1,              
pre p. Jozefa Bačíka, Kopanice 3580/23, Bratislava – Ružinov, ktorý má pozemok                
vo svojom oplotení. 

     Žiadateľ uhradí náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. 
 
Dôvodom zámeny pozemkov a  odpredaja pozemku spôsobom prípadu hodného osobitného 
zreteľa je, že sa medzi Mestom Nitra a žiadateľom vzájomne usporiadajú pozemky podľa 
skutočného užívania. 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
                               T: 31.12.2019 
                    K: MR 
 
U z n e s e n i e    číslo 284/2019-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 24 
proti –1 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
42. Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných 

súboroch Chrenová, Janíkovce     mat. č. 253/2019 
 
p. Košťál – predkladám pozmeňovací návrh a to Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytnom súbore Chrenová 
s c h v a ľ u j e 
realizáciu opatrení vylúčiť parkovanie nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel v obytnom 
súbore Chrenová 
1. u k l a d á 

a) predložiť návrh zriadenia zón zákazu státia pre nákladné vozidlá (nad 3,5 t) 
a vozidlá s určenou nadrozmernou dĺžkou (dodávkové vozidlá N1 dlhšie ako 5,3 m, 
traktory, autobusy a pod.) s časovým obmedzením od 18.00 h do 8.00 h spolu 
s návrhom riešenia dopravného značenia s dopravným inšpektorátom 

2. u k l a d á 
a) prednostovi MsÚ s príslušným odborným útvarom MsÚ v Nitre  
 vyčísliť predpokladané náklady na spracovanie projektovej dokumentácie pre 

úpravu dopravného režimu, t. j. projektov trvalého zvislého a vodorovného 
dopravného značenia a následne na realizáciu zvislého a vodorovného dopravného 
značenia podľa schválených projektov  

                                                            T: 01.01.2020 
                                                            K: MZ 
 
Hlasovanie č. 56 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytnom súbore Chrenová 
s c h v a ľ u j e 
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realizáciu opatrení vylúčiť parkovanie nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel v obytnom 
súbore Chrenová 
2. u k l a d á 
b) predložiť návrh zriadenia zón zákazu státia pre nákladné vozidlá (nad 3,5 t) 

a vozidlá s určenou nadrozmernou dĺžkou (dodávkové vozidlá N1 dlhšie ako 5,3 m, 
traktory, autobusy a pod.) s časovým obmedzením od 18.00 h do 8.00 h spolu 
s návrhom riešenia dopravného značenia s dopravným inšpektorátom 

 
3. u k l a d á 

b) prednostovi MsÚ s príslušným odborným útvarom MsÚ v Nitre  
 vyčísliť predpokladané náklady na spracovanie projektovej dokumentácie pre 

úpravu dopravného režimu, t. j. projektov trvalého zvislého a vodorovného 
dopravného značenia a následne na realizáciu zvislého a vodorovného dopravného 
značenia podľa schválených projektov  

                                                            T: 01.01.2020 
                                                            K: MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 57 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytnom 
súbore Chrenová 
s c h v a ľ u j e 
realizáciu opatrení vylúčiť parkovanie nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel v obytnom 
súbore Chrenová 
3. u k l a d á 

c) predložiť návrh zriadenia zón zákazu státia pre nákladné vozidlá (nad 3,5 t) 
a vozidlá s určenou nadrozmernou dĺžkou (dodávkové vozidlá N1 dlhšie ako 5,3 m, 
traktory, autobusy a pod.) s časovým obmedzením od 18.00 h do 8.00 h spolu 
s návrhom riešenia dopravného značenia s dopravným inšpektorátom 

4. u k l a d á 
c) prednostovi MsÚ s príslušným odborným útvarom MsÚ v Nitre  
 vyčísliť predpokladané náklady na spracovanie projektovej dokumentácie pre 

úpravu dopravného režimu, t. j. projektov trvalého zvislého a vodorovného 
dopravného značenia a následne na realizáciu zvislého a vodorovného dopravného 
značenia podľa schválených projektov  

                                                            T: 01.01.2020 
                                                            K: MZ 
 
U z n e s e n i e    číslo 285/2019-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
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43. Interpelácie 
 
Neboli vznesené žiadne interpelácie.  
 
44. Diskusia 
 
p. Ágh – mám tu návrh, jedná sa tu konkrétne stravovacích zariadení našich MŠ. Obedy                   
na školách budú zadarmo, tak ten počet stravníkov bude o niečo viacej. Ide o obstarávanie 
potravín do týchto zariadení. Momentálne sa jedná o trinásť škôl, kde si každá škola obstaráva 
nákup potravín po svojej linke. Keď si zoberieme čísla z minulého roku,  tak hovoríme 
o výške vynaložených prostriedkoch cca 1 100 000 eur. Pokiaľ by mesto obstarávalo tieto 
potraviny a využilo by tú nákupnú silu 1 100 100 eur, tak by prišlo k nemalej úspore pri 
vynaložení týchto prostriedkov. Preto by som chcel predložiť návrh na uznesenie 
v nasledovnom znení: ,,Poverujeme prednostu MsÚ začať pripravovať podklady a postup pre 
optimalizáciu a prípadnú centralizáciu obstarávania potravín pre zariadenia školského 
stravovania pri ZŠ a zároveň ho poverujeme takéto obstarávanie zaviesť do praxe.“ Pokiaľ sa 
nemýlim, tak takéto obstarávanie funguje aj pri MŠ, takže už asi máme s tým nejakú 
skúsenosť a myslím si, že by to nemal byť problém to zaviesť do praxe.     
 
p. Barbarič – presne toto, čo povedal p. kolega Ágh, sme schválili na MR ešte vo februári 
2019. Ja som dával takýto návrh, tak neviem, či je potrebné dávať nový.   
 
p. prednosta – bolo to skôr na báze zistenia, či by mali záujem. A oni sa vyjadrili, že by 
nemali záujem, bolo by to komplikované. A asi by sme sa mohli na to pozrieť znova, či je to 
až tak komplikované, že by sa to nedalo zrealizovať.  
 
p. Obertáš – otázka od občana na p. Horáka. Zverenie stavu v prípravy regulácie parkovacej 
politiky v Nitre s ohľadom na rezidenčné parkovanie v tejto súvislosti. Stav príprav 
alternatívnej výstavby parkovacích domov pre dobudovanie chýbajúcich parkovacích kapacít? 
Potom otázka na p. primátora. Viem, že bolo doručené zo strany MsP materiál, ktorý by 
obsahoval, čo sa týka odmien a prijímania nových síl. Takže - v akej je fáze a kedy môže MsP 
nejaké stanovisko čakávať? A ďalšia otázka je ,,Kráľovská Nitra“. Všetci sme asi registrovali 
toto podujatie, ktoré bolo cez víkend v parku na Sihoti. Dovolil by som si zhrnúť pár faktov. 
Zaujímalo ma, prečo mesto Nitra zaplatilo za hodinový sprievod 5 tisíc euro. Keď som sa 
informoval na cestovnom ruchu, odkiaľ vyšla objednávka, tak mi bolo povedané, že 
z kancelárie viceprimátora p. Balka. O.K., akceptujem. V tej celej zmluve je popísaný len 
hodinový sprievod, ktorý neobsahuje nič podstatné. Ale firma Press AM, s. r. o. podpísala 
zmluvu na bezplatný prenájom parku na Sihoti s tým, že mesto Nitra do 300 euro zaplatí 
energie. V obidvoch firmách je rovnaký konateľ. A ja sa pýtam, že prečo nemohla jednaká 
firma podpísať tých 5 tisíc euro, teda aj ten sprievod a aj prenájom? A zároveň ma zaujíma, 
aká súťaž prebiehala? Mesto Nitra je historické mesto a je fajn, že tu prebiehajú kultúrne 
podujatia. Ale 770. výročie stálo 3 tisíc euro, kde budem citovať - ,,1 600 euro nás stálo pre p. 
Martina Tibenského zabezpečenie deviatich dobových remeselníkov, moderátora, 
zabezpečenie sprievodu, dobovej scény“ a 1 600 euro nás stála fakturácia p. Daniela Balka, 
zabezpečenie dobového trhu a dobových aktivít, animácie, priestoru scenára a realizácie 
dobovej scény v rámci osláv 770 výročia.“. Teraz máme 771. výročie a nás to stálo 5 tisíc. Ja 
sa obávam, že na budúci rok 772. výročie a či nevyhodíme z rozpočtu 10 tisíc. Verím tomu, 
že ma podporia aj kolegovia zo Starého mesta. Bolo dosť kritiky, čo sa týka spoplatnenia 
vstupu do areálu.    
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p. Ágh – tiež považujem túto dotáciu za nešťastnú. Išlo o vystúpenia alebo nejaký event,  
ktorý nebol ani verejne prístupný, a podľa toho, čo sa mi dostalo do uší, nebol ani nejako moc 
navštevovaný. Hlavne ten samotný pochod nebol ani spropagovaný. Informácia - kedy, kde, 
kadiaľ pôjde nebola skoro nikde dostupná. To, že bude Kráľovská Nitra v meste, bola 
spropagovaná dostatočne. Mám informáciu, že sa tam zúčastnilo asi len 40 ľudí. Mesto 
zadotovalo nejakú časť eventu 5 tisíc. Dovolím si povedať, že máme iné akcie, ktoré sú 
verejné a majú oveľa väčšiu návštevnosť a úspešnosť.  
 
p. primátor – boli sme spolu na workshope, ktorý organizoval p. Horák, kde bolo povedané, 
že pokiaľ nebudeme mať analýzy, tak sa tu nebudú budovať žiadne parkovacie domy.  
 
p. Horák – pred týždňom sme mali prezentáciu. Zistili sme, že mám nejaké dáta, ale na to, aby 
sme mohli pripraviť celú tú koncepciu regulácie parkovania v Nitre, tak potrebujeme ešte viac 
dát. Vieme, koľko je parkovacích miest na Klokočine, ale nevieme, koľko áut tam reálne 
parkuje a koľko áut parkuje na jednotlivých uliciach. Takže nevieme, koľko parkovacích 
miest potrebujme vytvoriť. A to je presne to, čo chceme. Nechcem štatisticky vytvoriť pocit, 
že je dostatočne parkovacích miest, ale chceme to reálne vytvoriť. Počítanie áut sme nemohli 
robiť v lete, lebo by sme dostali možno 80%. Preto počítanie áut budeme robiť v októbri 
a v novembri. Zisťovali sme, ako bude fungovať informačný systém pre obyvateľov, ktorý 
bude zaznamenávať aj ŠPZ. Stretávali sme sa s viacerými firmami, ktoré takéto systémy 
ponúkajú. A rozhodli sme sa, že budeme robiť súťaž technických riešení. Tam si povieme, čo 
očakávame, firmy nám predstavia, aké ponúkajú riešenia a na základe toho víťazného riešenia 
urobíme verejné obstarávanie pre dodávateľa tohto informačného systému. V nadväznosti na 
to budeme robiť verejné obstarávanie pre dodávateľa parkovacích automatov, pretože budeme 
potrebovať iný typ parkovacích automatov. Chceme, aby to boli automaty, kde sa dá platiť 
okrem hotovosti aj kartou, bude sa dať vydávať z hotovosti, kde sa bude dať zaznamenať ŠPZ 
vozidla. Máme to premyslené, ako to chceme robiť, len nemáme ten prvý krok a to je koľko 
a kde chceme postaviť parkovacích miest.         
 
p. Rácová – nemohli by sme takéto materiály a informácie dostať aj písomne?  
 
p. primátor – akonáhle ten koncept bude mať hlavu a pätu, tak ho budeme publikovať. 
 
p. Rácová – ale my by sme to mohli pripomienkovať.  
 
p. primátor – ešte budeme mať takéto stretnutia s poslancami.  
 
p. Horák – toto bolo jedno prvé stretnutie aj s poslancami. Mne ide aj o to, aby všetci poslanci 
mali možnosť to pripomienkovať. Takže určite budete ešte prizvaní. Čo sa týka tohto 
materiálu, tak jeho problém vnímam tak, že to je materiál na prezentáciu. Keby som vám ho 
poslal bez vysvetlenia, tak by som išiel po veľmi tenkom ľade a bolo by to problematické.   
 
p. Moravčík – myslím si, že všetci poslanci boli pozvaní na tú debatu. Pán Horák doteraz 
spravil kus dobrej práce, čo sa týka tejto problematiky.    
 
p. Králová – takisto sa prikloním ku kolegovi Moravčíkovi. Tiež som dostala pozvánku, prišla 
som na toto stretnutie a bolo podnetné a veľmi dobre spracované. A myslím si, že každý 
poslanec, ktorý má o túto problematiku záujem, má možnosť tam prísť. Verím, že 
v budúcnosti bude termín vyhovovať viacerým.  
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p. Hatala – bolo to veľmi poučné a myslím si, že treba s tým niečo robiť. Tie východiskové 
analýzy je nutné spraviť. Ale chcem sa spýtať, či sa budú dať použiť tie výsledky z toho 
PUM-u?  
 
p. Horák – určite nejaké dáta z PUM-u budú použiteľné. Problém pri týchto dátach je, že sú 
často brané pre celú Klokočinu. Okrem toho, že som pozýval všetkých poslancov a viem, že 
to nebol šťastný dátum. A ďakujem p. Štefekovi, že sa mi ozval, že sa nemôže zúčastniť 
a rovnako aj všetkým poslancom. Kľudne sa môžeme aj individuálne stretnúť a rád s vami 
prejdem tú prezentáciu. Dajte mi, prosím, vedieť a môžeme sa stretnúť.     
 
p. Duchoň – dokument vyplynul z dotazov a otázok poslancov MZ a myslím, že aj písomne 
som dostal poštu, ktorá bola adresovaná na vás z VMČ Staré mesto, ktorí žiadali urobiť nový 
motivačný systém alebo systém odmeňovania príslušníkov MsP. Materiál bol čisto pracovný. 
Je to otázka na širšiu diskusiu a určite do toho vstúpia aj odbory MsP. Snažil som sa to všetko 
čo najviac zobjektivizovať, postaviť na reálnych základoch. A musím povedať, že ma 
inšpiroval časopis MsP Praha, kde robili tiež nový systém hodnotenia. Mnohí ľudia namietajú 
pri takomto systéme hodnotenia, že je tam obrovská dávka subjektivity. Preto som sa to snažil 
čo najviac zobjektivizovať. Myslím si, že momentálny systém hodnotenia MsP a my máme 
vytvorený hodnotový rebríček, kde sme sa snažili čo najviac zohľadniť to odmeňovanie tých 
príslušníkov. Pretože v tom poriadku odmeňovania máme len stanovený koeficient 0,8 po 1,2 
a samozrejme je to všetko o peniazoch. Záleží na tom, aký balík peňazí mám. Čiže ten 
najväčší koeficient príslušníci nemôžu mať, pretože taký rozpočet nemám a zároveň by to 
nebolo ani dobré, lebo sú rozdiely medzi nimi. Niekto je 25 rokov v službe a sú to skúsení 
policajti a majú nárok na to, ako tí novoprijatí. Nebránim sa diskusii a rád si vypočujem vaše 
názory.        
 
p. Balko – urobili sme prvýkrát experiment a to, že sme umožnili súkromnej firme, aby 
urobila historický festival a pýtala zaň vstupné, čo je medzi nami základný zmysel aktivít 
cestovného ruchu, aby tam bolo vstupné a aby tam bol nejaký príjem. Návštevnosť tam bola 
vyše 1500, čiže keď si zoberieme, že to bolo prvýkrát v Nitre a bola tam návštevnosť aj mimo 
mesta, tak to považujem za veľký úspech. V roku 2016 sa robil prvý a aj posledný prieskum 
vnímania Nitry z pozície návštevníkov cestovného ruchu. Tento prieskum robila univerzita 
a bol zameraný na návštevníkov Nitry a aj na potenciálnych. A zisťovali sa tam základné veci 
napr. symboly, objekty, ktoré sú známe a spájané s mestom Nitra, aké prívlastky a ako 
turistické mesto Nitru vnímame. Na prvom mieste z objektov je Zobor, Nitriansky hrad 
a divadlo. Z prívlastkov sú to, ktoré spájali Nitru so starobylosťou alebo s históriou. Ale čo je 
už horšie, čo sa zisťovala atraktívnosť na trávenie pobytu, tak z ponúkaných možností vyšla 
ako mesto príjemné a priateľské. A Nitra bola vyhodnotená ako nudné a starnúce mesto. Keď 
si zoberieme výstupy, tak nám vychádza, že ísť cestou budovania imidžu mesta cez historické 
a zážitkové podujatia sú lukratívne a trendové, je to dobrá cesta. Keďže sme boli vyhodnotení 
v 2016 ako nudnejšie a menej vzrušujúcejšie mesto, tak tieto podujatia mali byť naozaj 
atraktívnejšie. Začali sme sa pozerať aj na potenciál, ktorý sa skrýva v možnosti využiť jednu 
z udalostí mesta, a to znamená k výročiu udelenia mestských výsad a spojiť to s viacdňovým 
festivalom. Akurát problém, na ktorý sme narážali bol ten, že na tento rok sme v rozpočte 
kultúry a cestovného ruchu mali iba 5 tisíc euro a takéto festivaly sú od 20 tisíc hore. Preto 
sme sa dali do komunikácie s firmou ALL Marketing, ktorá sama prišla na mesto a oslovila 
nás a ponúkla sa. Čo sme ocenili a samozrejme sme im vysvetlili, že naše finančné možnosti 
neumožňujú do takého festivalu vstúpiť. Ale sme im ponúkli, že pokiaľ by oni našli ochotu 
a išli by do toho rizika, že by zorganizovali takéto podujatie počas toho, ako sú mestské 
výsady a spojili by sme sa, tak by sme to mohli využiť. Tým spôsobom, že mesto by 
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zabezpečilo historický sprievod a danej firme by ponúkol bezplatne časť priestoru v parku. 
Rovnako k tomu pristúpil biskupský úrad. A v tej sume 5 tisíc bolo zahrnuté aj zdravotný tím, 
hasiči, ozvučovacia technika, vyzdobenie pódia v parku. Za zaujímavé považujem, že tam 
bolo zaplatené Promo. Neviem, či by sme sa ako mesto Nitra dostali do priameho vysielania 
televízie Markíza, kde sme sa dostali práve z Promo tohto festivalu, čo nám zabezpečila táto 
agentúra, ktorá robila veľkú reklamu. Máme z toho zabezpečené Promo-video 
a fotodokumentáciu. Takže tí účinkujúci sú tam okolo 3 tisíc, a ostatné položky sú to, čo som 
čítal. Bude to aj zverejnené. A prečo sme vlastne rokovali s firmou ALL Marketing? Kto 
sa tejto problematike venuje vie, tak vie, že s agentúrou Hektor sú na Slovensku jediné, ktoré 
majú skúsenosti s organizovaním takýchto veľkých podujatí. V roku 2018 sa stali 
organizátormi Bitva Libušin, ktoré ja najväčšie podujatie v strednej Európe. Takže boli sme 
radi, že sa nám podarilo s nimi spojiť a ísť do takéhoto podujatia. Návštevníci boli z okolia 
Nitry, ale aj z Dolného Kubína, z Bystrice, čiže oveľa väčších oblastí. Čiže ten náš hlavný 
cieľ, že pokúsiť sa urobiť v Nitre podujatie s potenciálom stať sa veľkou atrakciou, sa nám 
podaril aj napriek tomu vstupnému. Mohlo byť o niečo nižšie, ale to je vec nastavenia tej 
firmy. My sme si urobili v rámci nášho odboru vlastné vyhodnotenie a našli sme tam veci, 
ktoré by sme mali budúci rok zmeniť. Mňa napríklad mrzelo to, že sa nám podarilo 
zabezpečiť bočné parkovisko na futbalovom štadióne a nebola o tom dostatočná 
informovanosť. Tak toto doladíme. Beriem to ako veľmi dobrú investíciu do budúcnosti. 
Určite sme mohli ušetriť 2 tisíc a urobiť akciu bez toho festivalu a ostali by sme len podujatím 
mestského typu pre mestských obyvateľov. Ale keď chceme meniť ten imidž a stať sa 
vzrušujúcejším a modernejším mestom, tak si myslím, že toto je tá cesta, aby sme dokázali 
spolupracovať s profesionálmi a využívali ich možnosti a ak môžeme, že im nejakým 
spôsobom pomôžeme a dosiahneme tento žiaduci efekt, tak ja budem len rád.       
 
p. Ágh – nespochybnil som, že tá akcia bola zle spropagovaná. Naopak ja som práve povedal, 
že Kráľovská Nitra bola dobre, riadne. Len bolo na škodu ten sprievod. Ľudia to nevedeli 
a možno, že aj to bol dôvod, že tam bolo málo ľudí. Dali sme peniaze a niečo tomu chýbalo 
a možno tie peniaze sa dali vynaložiť inak, na iné aktivity. 
 
p. Oberáš – ja by som si dovolil poopraviť. Vy ste tam tvrdili, že dlhodobé rokovania s firmou 
All Marketing, dobre som tomu rozumel? Tak prečo potom firma Pres A.M. podpísala 
zmluvu na prenájom a organizáciu celého podujatia? Ten istý konateľ. A prečo tá zmluva na 5 
tisíc bola zverejnená dva dni pred konaním festivalu?   
 
p. Balko – ten, kto robí podobné podujatia vie, že má dve firmy. A to z toho dôvodu, že jedna 
je platcom DPH a druhá nie je. Firma All Marketing podpisovala zmluvu s mestom tam, kde 
nie je platcom DPH, pretože mesto nemá DPH. A konkrétny festival si robili tam, kde to DPH 
majú. Nevidím v tom žiadne zlé úmysly. Ja zmluvy nepripravujem a viem, že sa dlho čakalo 
aj na zmluvu, kým prišla z biskupského úradu, ale na toto vám odpovedať neviem, prečo to 
bolo zverejnené až vtedy.   
 
p. Králová – keď sa toto podujatie konalo, tak som bola na prechádzke v parku. A bolo mi 
celkom ľúto tých ľudí, ktorí prišli do toho parku s úmyslom, že si to podujatie chcú pozrieť 
a mali so sebou deti, tak mnoho z nich sa otočilo a išli radšej do parku, kde si sadli na kofolu. 
Pretože si nemohli z rodinného rozpočtu dovoliť také drahé vstupné. A sme tam sedeli aj my 
na kofole, tak som si vypočula jeden rozhovor. A ten potenciál obyvateľov Nitry, tak týmto 
podujatím využitý nebol. Naozaj mi bolo ľúto tých rodín, ktoré si to nemohli dovoliť. Na to , 
že bol prenájom zdarma, tak to bolo obrovské vstupné.  
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p. Balko – ako nastavenie cien nie je v našich rukách. Sú mestá, kde takéto festivaly sú 
zadarmo a to je tam, kde mesto zaplatí plnú výšku festivalu. Ak sa rozhodneme ísť takouto 
cestou, tak ja budem určite radšej, lebo tam budeme mať viacej ľudí. Ak mesto nájde odvahu 
a povie si, je to dobrá cesta, tak ja budem len rád. A všade to toľko stojí.  
 
p. primátor – ja si pamätám kapelu IMT Smile za 10 tisíc kedysi. Ale jednoducho to niekedy 
nevyjde tak, ako si to ľudia predstavujú.  
 
p. Dovičovič – netrúfam si posudzovať, či bolo dosť účastníkov alebo málo. Ale pre 
budúcnosť by bolo dobré, keby sa to nekrižovalo s Klokočínskym jarmokom, kde by ľudí 
bolo viac.   
 
p. Rácová – isteže treba organizovať takéto festivaly, aktivity a možno naplniť očakávanie 
ľudí. Keď som teraz počula, že za hodinový program firma zobrala 5 tisíc a ešte aj peniaze zo 
vstupného, tak hneď si uvedomím, koľko dostávame my na Klokočínsky jarmok, ktorý má 
veľké tradície, je to masová akcia, ktorá sa k tomuto nedá ani prirovnať, je to iného typu. A 
aké sú očakávania ľudí, aby bol čím ďalej kvalitnejší. My by sme tam chceli naplniť ten 
základný cieľ, ktorý bol voľakedy, že prinesieme kvalitnú kultúru medzi paneláky. Tak určite 
nám nestačí 8 tisíc eur. Potrebovali by sme možno 15 tisíc. A napriek tomu, že to robil VMČ 
pod vedením p. Ajdariovej a p. Hollého, tak napriek tomu, že to bolo robené na kolene 
s výraznou podporou mesta a oddelenia kultúry sa podarilo dostať na ten 20 hodinový 
program počas troch dní tisíce ľudí. Takže treba zvažovať, či ten záber tých akcii má byť taký 
rozsiahly. Na čo máme, čo si môžeme dovoliť a na čo nemáme a čo bude priorita. Som rada, 
že sa takto o tom otvorene hovorí a vážim si vystúpenie p. Balku, že to všetko takto povedal 
a pomenoval. Ale treba do budúcna rozmýšľať, či chceme skvalitňovať tieto aktivity. My, 
keby sme povedali, že chceme na jarmok 15 tisíc, tak neviem, ako by ste sa zatvárili.    
 
p. Bakay – pokiaľ viem, tak na Klokočínsky jarmok bol rozpočet cca 9 500 euro a prilákal 
mnoho tisíce ľudí a to hlavne Nitrančanov. A v parku bol prvý príspevok 5 tisíc. A keď sa 
s nimi dlhodobo rokovalo, tak prečo sa to spravilo v tom istom termíne? My sme preto museli 
ustúpiť a urobiť jarmok vo štvrtok, piatok a v sobotu, čo nebolo dosť príjemné pre ľudí, keďže 
sú zvyknutí na piatok, sobota a nedeľa. Ten jarmok má omnoho väčšiu tradíciu, kde sa ľudia 
bavili.  
 
p. primátor – myslím si, že porovnávame neporovnateľné.  
 
p. Balko – bohužiaľ, mestské výsady v roku 1248 nám dali 2. septembra a s týmto termínom 
nevieme hýbať. Klokočínsky jarmok nie je presne viazaný k nejakému termínu. My 
porovnávame udalosť, ktorá je pre obyvateľov sídliska s podujatím, ktoré by malo byť nad 
rámec regionálneho významu určené pre návštevníkov mesta. To, že sa zúčastnilo menej 
obyvateľov mesta ako návštevníkov, tak mňa teší. Pretože cieľom je sem lákať návštevníkov. 
Na budúci rok si dajme pozor a nedajme Klokočínsky jarmok v tom termíne, kedy budú 
oslavy mestských výsad. Aj zo strany organizátorov festivalu bola požiadavka, aby ten 
sprievod bol overený termín - buď v sobotu poobede alebo navečer, kedy sú ľudia v meste.  
A my sme práve kvôli tomu Klokočínskemu jarmoku ustúpili a dali ten sprievod na nedeľu.   
 
p. primátor – o festivale sa tu môžeme rozprávať po MZ, lebo vidíme, že sú tu ľudia, ktorým 
na tejto téme záleží a kľudne si to vysvetlime, ale neskôr a teraz, prosím, poďme ďalej.     
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p. Ágh – možno to bola dobrá poznámka, že toto je akcia a festival, ktorý priláka ľudí 
z vonku. Ale potom je na úvahu, či by podpora nemala ísť z NSK? A bol by to jeden zo 
spôsobov ako zafinancovať takéto podujatie.        
 
p. Štefek – keď sme dokázali urobiť video, kade majú chodiť vodiči počas rekonštrukcie 
Univerzitného mosta, tak odporúčam, aby sme urobili podobné video pre chodcov ako majú 
za tri sekundy prejsť od nákupného strediska N-Centro Nitra na druhú stranu k OD Progres, 
alebo ako majú za 2,5 sekundy prejsť cez dva prechody na B. Slančíkovej. Pekne prosím 
Stredisko MsS, aby v spolupráci s Elcompom, aby skontrolovali tie signály a dobre to 
nastavili. Takže myslime aj na chodcov a neohrozujme seba, svoje deti a chodcov v našom 
meste. Chcem sa ešte opýtať p. riaditeľky, čo sa deje na SZSS na Zobore, či nám tam niečo 
nehrozí? Lebo sú tam nejaké podnety.     
 
p. Varga – žasnem nad tým, akí sú inteligentní tí Cigáni. Dosiahnu od nás všetko, čo chcú. 
Nie sme schopní, aby sme sa im postavili. Chcem ťa, p. primátor, poprosiť o zvolanie nejakej 
komisie. Čierna stavba v strede mestskej časti. Na margo výmeny krytiny papiera sa 
nadstavilo jedno celé poschodie. S p. vedúcou sme tam boli na obhliadke a chceli sme 
zastaviť stavbu, ale stavba pokračuje i napriek tomu, že ústne dostali zákaz stavať. Jeden 
z veľkých problémov je, že treba chrániť ich majetok, majetok susedov a možno aj ich životy. 
Tá stavba je nadstavená na starom dome v Dražovciach. Čakám, ako teraz vybavia stavebné 
povolenie, lebo stavebný úrad síce zastaví, nemá iné páky na to. A oni veselo pokračujú 
v stavbe s tým, že sú presvedčení, že vybavia stavebné povolenie. Som zvedavý, ktorý statik, 
architekt a stavebný dozor im to podpíše. Určite sa prihlásim do stavebného konania, aby som 
vedel odsledovať túto akciu. Pripravujeme fotky a videozáznamy. A už keď odznie: ,,My tu 
teraz vládneme a bude pokoj, keď budeme gáčov zakopávať“. Určite pôjde trestné oznámenie 
na neznámeho páchateľa a taktiež aj na páchateľa, ktorý mi povedal: ,,Keď zastavíte stavbu, 
ja vytiahnem britvu a budem rezať.“ Stále vám hovorím - veľká čierna guľa pred nami. 
O spoluprácu som požiadal p. Šusterovú, či som urobil chybu. Lebo tá si zastáva Cigáňov 
a nie nás a ani naše práva, štátne normy a ani zákonné. Ale zastáva Cigáňov. Na margo toho 
sme požiadali úrad vlády, aby nám vysvetlili, aká je jej činnosť a koľko nás všetkých stojí aj 
kancelária úradu vlády splnomocnenca. Na 31 strán nám prišla odpoveď. Čo chcete, dajte 
nám pokoj. Takže poprosím znova zvolať. Ničia tam majetok. A treba tam dávať pozor.  
 
p. Šmehilová – chcela by som sa opýtať na elektronickú platbu poplatkov. Riešili sme to už aj 
s p. vedúcou odboru školstva. Lebo vznikli nejaké podnety v niektorých MŠ. Nefunguje to 
úplne ideálne. Mám prísľub, že elektronická platba, ktorú som žiadala na MR a aj na MZ má 
byť zabezpečená. Tak verím tomu, že sa nám nebudú opakovať nejaké podnety od samotných 
rodičov. Ale súčasne padol aj taký podnet od samotných rodičov, že či by bolo možné 
realizovať poplatky za ŠKD elektronicky. Bolo by fajn, keby to bolo zavedené. Zajtra 
a pozajtra sa v Nitre v Mestskej hale na Klokočine budú konať prvé Majstrovstvá Európy 
v modernej gymnastike. A keďže je to veľmi unikátne podujatie a mesto Nitra na tom aktívne 
spolupracuje, chcem týmto smerom poďakovať za ústretovosť a spoluprácu. A v mene 
organizátorov a občianskeho združenia Arabeska vás chcem srdečne pozvať, lebo tento šport 
sa snažia robiť v inkluzívnom duchu. Bolo by fajn, keby sme aj takýchto športovcov vedeli 
podporiť. A hovorím o profesionálnych športovcoch, ktorí priniesli zo svetových olympiád 
cenné medaily. Včera som sa z médií dozvedala, že prvýkrát zasadala bezpečnostná rada. Tak 
sa chcem spýtať, v akom štatúte tá bezpečnostná rada ide, či sú nejaké menovacie dekréty, kto 
sú členmi? Lebo keď sme sa v minulosti bavili o tejto bezpečnostnej rade, tak som za našu 
komisiu žiadala, aby tam bola menovaná p. Ivana Šusterová z úradu z Regionálnej kancelárie 
Úradu splnomocnenca. A práve aj kvôli takej veci, ktoré tu môj predrečník povedal, sa mohli 
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priamo konfrontovať a riešiť. A aj preto, že cez Úrad splnomocnenca mesto dostáva dotácie 
na rôzne projekty a aktivity, ktoré považujem za veľmi pozitívny prínos pre mesto a som za 
ne nesmierne vďačná.    
 
p. Varga – bola to jedna z vecí, ktoré si povedala. Množstvo dotácií, a to je tá inteligencia 
Cigáňov. Tento rok v Nitre sme dali minimálne milión euro. Či je to komunitné centrum 
Dražovce a Krškany, kamery a ambasádori. Keby sme za milión euro urobili chodníky 
a cesty, tak naši ľudia by boli spokojnejší.   
 
p. Šmehilová – chápem emócie, ktoré vznikajú, pretože mnohé procesy nefungujú. Ale tie 
dotácie, o ktorých hovorím a o projektoch, na ktorých participuje mesto Nitra, nie sú určené     
pre Rómov, ale sú pre komunitu, v ktorej aj Rómovia žijú. A to je dôležité, že my sa musíme 
naučiť spolu nažívať.   
 
p. Rácová – chcela by som sa vyjadriť k podnetu na zavedenie hromadného nákupu potravín 
na ZŠ. Jednoducho som prekvapená, čo nás k tomu vedie. ZŠ sú samostatné právne subjekty. 
Majú vlastné rozpočty, vlastné hospodárenie, sú samostatné, majú zavedené vlastné procesy 
chodu školských jedálni. Ak by niekto chcel do tohto procesu zasiahnuť, tak nech si to 
najskôr naštuduje, ako to tam funguje a prečo riaditelia škôl toto zmietli zo stola. Čo nás vedie 
k tomu, že chceme zobrať kompetencie riaditeľom? Nehovorilo sa o tom ani na komisii 
a neviem o tom, že by sa to prerokovalo. Neporovnávajme to s MŠ, ktoré nie sú právne 
subjekty. Efekt úspory financovania pri hromadnom nakupovaní potravín je diskutabilný. 
Dokonca je úsmevný. Riaditelia majú skúsenosti, svojich dodávateľov na kvalitné slovenské 
výrobky, tradície. A vedia si vyrokovať a uzatvoriť také výhodné zmluvy, že by ste boli 
šokovaní. Vedia nakúpiť lososa za polovične ceny. Chcela by som poprosiť p. kolegu, aby 
tento návrh stiahol. A keď nie, tak chcem poprosiť vás, kolegovia poslanci, nepodporte toto 
uznesenie.  
 
p. Ágh – určite tento návrh nestiahnem. Mojím cieľom je len ušetriť financie. Pochádzam 
z komerčnej sféry a tam to funguje tak, že keď prídete za dodávateľom a poviete, že chcete 
obstarať produkty za 100 tisíc eur, tak ste preňho zákazník vo veľkosti 100 tisíc eur. A určite 
sa pozerá na vás inak. Som presvedčený o tom, že riaditeľ alebo vedúca školskej jedálne 
nemá takú možnosť a silu si obstarať tie potraviny za výhodnejšie podmienky, ako keby to 
bolo v jednom balíku. Keď sa ukáže, že je v tom úspora, tak prečo potom do toho neisť?   
 
p. Oremus – z hľadiska zákona o školstve a právnej subjektivite je to, čo navrhujete, 
nezmyslel. A potom z hľadiska ekonomického. Tu idete dávať ekonomický aspekt na prvé 
miesto v prípade našich detí? Ja nechcem, aby mali poľské mäso alebo nejaké čínske výrobky. 
Tu v prvom rade musí byť kvalita na prvom mieste. A nie, že ideme šetriť financie. Čo ste sa 
zbláznili? Tuto dávať zo súkromného sektora vaše skúsenosti? Na to sú iné oblasti, ale nie 
v rámci školstva a zdravia našich detí.     
 
p. Obertáš – nebolo by vhodnejšie najskôr zvolať stretnutie riaditeľov škôl? Čo povedia na ten 
návrh. 
 
p. Bakay – ide nám o to, aby pri súťažných podmienkach sa vytvoril tlak na dodávateľov 
a vysúťažili sme kvalitnejšie potraviny za lepšie ceny. To si vieme určiť. A máme novú 
stravovaciu poradkyňu, ktorá by vedela do týchto procesov vstúpiť.  
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p. Hatala – ak bolo zvolané nejaké stretnutie s riaditeľmi, tak mali byť prizvaní poslanci, ktorí 
to iniciovali, aby si vypočuli riaditeľov a opačne. Navrhujem predtým, ako by sme mali prijať 
nejaké uznesenie, aby toto prebehlo štandardným spôsobom a vrátime sa k tomu hocikedy.   
 
p. Balko – hľadali sme modely, ako pomôcť k tomu, aby mohli do svojich školských 
zariadení hľadať miestne produkty. Sú modely, ako sa to dá urobiť, napr. tým, že tam dáte 
podmienku, že to nemôže byť mrazené a podobne. Som si istý, že je realizovateľný model 
taký, ktorý nám zabezpečí, že nebude najvyššou hodnotou cena, ale kritériá, ktoré budú čistiť 
od tých dodávateľov, ktorí dovážajú ryžu z Číny a podobne, aby sa tam našiel priestor pre 
miestne produkty.     
 
p. primátor – tak ako to robíme pre MŠ.  
 
p. Rathouský – mám otázku týkajúcu sa neexistujúceho sa priechodu predchodcov                            
na Cabajskej ulici, ktorý má byť v hornej časti. Vo februári 2019 sme žiadali o zaradenie                  
do rozpočtu projektovú dokumentáciu. V marci sme dostali odpoveď, že sa takto stalo, čiže 
investičná akcia bola zaradená. A teda chcem poprosiť o informáciu, v akom stave táto akcia 
je?   
 
p. Halás – pred troma týždňami začal kresliť projektovú dokumentáciu p. Ing. Lisy. Tú sme 
obstarali a bol tam technický problém, lebo je to štátna cesta a museli sme požiadať štát, aby 
sme vedeli tam urobiť ten priechod pre chodcov. Už sa kreslí projektová dokumentácia. 
Akonáhle bude, budete oboznámení a začne sa realizovať.  
 
p. Gut – mám tu tri body. Dovolil som si pripraviť návrh na uznesenie: ,,Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre ukladá prednostovi Mestského úradu v Nitre vypracovať prehľadnú 
správu o aktuálnom stave v budovaní kanalizácie v MČ č. 1. Koľko ulíc nie je 
odkanalizovaných, a koľko peňazí na dobudovanie ešte potrebujeme“. Mestská časť, v ktorej 
sídli centrálna čistička odpadových vôd pre celé mesto aj pre široké okolie a nie je 
odkanalizovaná, tak som myslel, že sa pohneme v tomto riešení. Aj po dnešnej diskusii mi nie 
je jasné, že či mám naliehať, aby sme sa dostali k peniazom. Ja by som skôr chcel vedieť od 
vás, aké sú výhľadovo návrhy na riešenie. A odkiaľ by sme mohli čerpať zdroje                           
na dobudovanie tej kanalizácie. Bol by som rád, keby sa na to pozreli odborníci a povedali by 
nám, aký je tam stav. Kanalizáciu vnímam ako biznis a je to jedna z ciest, ako pomôcť 
ekológii a životnému prostrediu. V druhom bode by som sa chcel pozastaviť nad 
bezpečnosťou cestnej premávky na Novozámockej ulici. Zrušená zástavka pri Plastike, ktorá 
bola dôležitá pre polytechnickú školu. Teraz vznikla situácia, že žiaci sa presúvajú cez 
priechod pre chodcov, ktorý je v križovatke Záborského a Novozámocká. A ďalší zlý bod je 
Biovetská ulica. Žiadali sme tam umiestniť svetelnú signalizáciu. Je naplánované pracovné 
stretnutie a verím, že nájdeme optimálne riešenie. Ale chcel by som požiadať o vybudovanie 
priechodu pre chodcov pri Mediderme. Ľudia tam strečkujú pomedzi autá. Skúsme tu hľadať 
možnosť pri rokovaní so SSC alebo so správcom tej cesty. A v treťom bode, musím dať za 
pravdu p. Vargovi. Spolužitie sa nám zhoršuje aj napriek tomu, že sme spravili prvé kroky. 
U nás trpíme hlavne na neporiadok, sme zaprataní odpadkami. Sú tam ľudia, ktorí 
nerešpektujú už vôbec nič. Nevieme si dať tam s tým rady a ani MsP. Skúsme hľadať nejaké 
optimálne riešenie, ako si s týmto poradiť. Toto je časovaná bomba, ktorá nás strhne 
a budeme mať s tým veľké problémy. Ľudia tam musia dýchať spaliny, ktoré tam tí 
neprispôsobiví ľudia po večeroch robia. Opakovane som volal hliadku MsP, ale on si z toho 
nič nerobí. Ľudia začínajú byť v tomto veľmi skeptickí. Nerešpektujú MsP a ani štátnu 
políciu. Skúsme otvoriť túto debatu, nech sa odborníci vyjadria.   
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p. primátor – ďakujem, p. Gut. Vieme o tomto probléme, viackrát sme sa tu o tom rozprávali 
a taktiež si myslím, že toto nie je platforma, kde to vyriešime. Sme si toho plne vedomí a ja 
vás absolútne chápem. A čo kanalizácia? Ja sa stotožňujem s p. Štefekom, ktorý je čerstvý 
investičný riaditeľ ZsVS. Treba spraviť stretnutie a sledovať, čo sa bude diať ohľadne novej 
legislatívy.   
 
p. Gut – škoda, že ste mi vstúpil zasa do nejakej debaty, myšlienky. Tým pádom vás 
nezaujíma, čo rozprávam, takže ďakujem.   
 
p. primátor – ja to takto neberiem. Tú tému sme si tu už viackrát vypočuli. Dáme tomu dosť 
veľký priestor a tú tému treba otvoriť na inom fóre.    
 
p. Dovičovič – rekonštruuje sa Univerzitný most, čím pozitívnym dôsledkom je vylúčenie 
nákladnej dopravy z centra mesta. V tomto momente chcem vyzvať p. primátora a každého, 
kto dokáže akýmkoľvek spôsobom v tejto veci urobiť, aby sa z tohto dočasného riešenia stalo 
riešenie trvalé. Mesto si to zaslúži.    
 
p. Jančovičová – od 1. januára 2019 vstúpila do platnosti novela zákona o odmeňovaní 
zamastencov pri výkone práce vo verejnom  zákone, ktorá konečne odstránila nezrovnalosti 
dvoch zákonov. Zákone o minimálnej mzde a tohto zákona o odmeňovaní. V dôsledku čoho 
v minulosti dochádzalo pri odmeňovaní našich zamestnancov SZSS k situácii, že platová 
trieda nedosahovala výšku minimálnej mzdy a z toho dôvodu sme boli nútení, aby sme 
dodržiavali zákon o minimálnej mzde, tento plat navyšovať prostredníctvom osobných 
ohodnotení. V priebehu roka tie osobné ohodnotenia vystúpili na 70% - 80% platovej triedy. 
Novela zákona tento nesúlad odstránila, navýšili sa platové triedy, ale nakoľko rozpočet SZSS 
na rok 2019 nebol pripravený na ponechanie plných osobných ohodnotení a nových platových 
tried, tak v januári sme museli vyriešiť túto situáciu. A to bolo tak, že osobné ohodnotenia 
boli krátené do určitej miery a bolo zavedené pravidlo, ktoré bolo ku všetkým zamestnancom 
rovnaké. Znamenalo to to, že celkový plat zamestnanca sa zvýšil o 10%, približne to 
predstavovalo 50 - 60 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že sme museli zostatok minulých rokov 
vrátiť a nepodarilo sa nám navýšiť mzdy týmto spôsobom. Vďaka dohovoru vedenia mesta                   
od 1. 6. 2019 boli zamestnancom ako druhý krok vrátené tie pôvodné osobné ohodnotenia, čo 
je navýšenie cca 50 - 60 eur. Od mája boli navyšované príplatky za sobotu, nedeľu a sviatok. 
Takže mzda zamestnancom bola zvýšená dvakrát. Možno trochu dochádza zo strany 
zamestnancov k neférovému prístupu, že dezinformujú poslancov o tom, že neriešim túto 
situáciu, hoci od nástupu do funkcie riešim zvyšovanie miezd a personálnu politiku sa snažím 
robiť koncepčne. Ich zámerom je dostať sa na úroveň miezd zamestnancov zariadení 
sociálnych služieb VÚC. V priemere plat opatrovateľky je tam rozdiel 50 eur. Ale 
opatrovateľka VÚC má náročnejšiu prácu vzhľadom na cieľovú skupinu, nakoľko ide 
o klientov, ktoré majú psychiatrické diagnózy. 
 
p. primátor – pokiaľ viem, pri sociálnej komisii máme pracovnú skupinu pre riešenie rómskej 
problematiky. A to znamená, že by sme ju mali asi viacej nakopnúť. 
 
p. Laurinec Šmehilová – keďže záber obsahový, aj cieľových skupiny sociálnej komisie je 
natoľko široký, tak ja som iniciovala pri zriadení komisie pre sociálne veci, bývanie 
a podporu verejného zdravia zriadenie nielen tejto pracovnej skupiny, ale viacero pracovných 
skupín, ktoré dostali svojich odborných garantov. A títo garanti pre jednotlivé pracovné 
skupiny v rátane aj tejto pracovnej skupiny pre prácu s marginalizovanými rómskymi 
komunitami, by som mala dostať správu o činnostiach, aktivitách a návrhoch, ktoré majú 
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pripravené. Každý jeden garant má kompetenciu zo strany sociálnej komisie, aby si zostavil 
z odborníkov, ktorých považuje za relevantných v tejto oblasti. A bude môcť reportovať, ako 
to vyzerá už v septembri. Ale napriek tomu už prebehol kopec iných aktivít, ktoré boli 
iniciované aj našou sociálnou komisiou, odborom sociálnych služieb a aj vedením mesta. 
Myslím si, že činní sme. Ale treba si uvedomiť, že vo veľa veciach aj ako mesto kompetencie 
nemáme. Pokiaľ bude mať niekto záujem - po septembrovej komisii bude report aktivít.  
 
p. Hatala – túto tému sme preberali aj na školskej komisie a dohodli sme sa s p. 
predsedníčkou sociálnej, že ona bude taký nosný pilier. A školská komisia takisto dodá                   
do tejto nadrezortnej komisie svojich ľudí, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú. Chystá sa 
tieto dve komisie spojiť. A zdieľam ten názor, že mesto má v tomto smere dosť obmedzené 
kompetencie. Ale treba začať túto problematiku riešiť.    
 
p. primátor – čo tu teraz beží sú komunitné centrá v Dražovciach, to má pozitívny efekt. 
Máme tu občianske hliadky. A je výber na ambasádora. Túto tému ťaháme.  
 
p. Gut – cieľom toho neporiadku bolo aj hľadať mechanizmus, kto to vlastne vyčistí. 
Aktivačných pracovníkom nemáme neúrekom, máme ich tam troch. A odmietam, aby plnili 
funkciu upratovačov dediny. Pošlime tam sociálnych pracovníkov, ktorí ich budú 
usmerňovať, alebo hľadať na SMsS divíziu, kde budú zamestnaní a kde to budú chodiť                     
po svojich deťoch upratovať.   
 
p. Laurinec Šmehilová – chcem ubezpečiť, že od nástupu do mojej funkcie ako predsedníčky 
sociálnej komisie sa tejto problematike intenzívne venujem. Na Zobor chodím ako na klavír 
a robím mediátora, poradcu a psychológa. Je tam viacero tém, ktoré riešime. Jednu z 
najdôležitejších som považovala platové vysporiadanie, ktoré definovali a komunikovali 
samotní zamestnanci. Júnovú informáciu považujem za veľký úspech. Pretože v minulosti sa 
na mnohé aspekty aj z hľadiska platového a osobného ohodnotenia nepozeralo, a ani sa 
nepripravilo na novú platnú legislatívu podľa zákona 553. Evidujem aj iné oblasti, a to je 
doplniť opatrovateľov, zvýšiť profesionálnu úroveň pracovníkov sociálneho úseku, vytvoriť 
vzdelávací systém. Navýšiť počet sociálnych pracovníkov to bola druhá vec, ktorej som sa 
venovala a ktorú sme aj vyriešili spolu s riaditeľkou. Potom existencia denného stacionára, 
absencia miesta posledného odpočinku. A to sú už veci, ktoré sú v procesoch a naštartované. 
Ale viem aj o silnej snahe zamestnancov Zobora osamostatniť sa. Či je to najvhodnejšia cesta, 
tak si to vyžaduje dosť reálnu odbornú a hĺbkovú analýzu. Vyžaduje to veľa procesov, 
odčlenenie právne, finančné, materiálne, vlastnícke vysporiadanie, zriaďovateľské listiny, 
preregistrácia sociálnych služieb, viazanosť na dotáciu z ministerstva práce. A nie je mi to 
ľahostajné.       
 
p. Dovičovič – ak som správne pochopil, tak nie je dosť financií, aby boli naplnené predstavy 
pracovníkov tohto zariadenia. Chcem len pripomenúť, že aj pracovníci športových zariadení 
robia soboty, nedele, sviatky a takisto treba na to myslieť.   
 
p. primátor – problém s čiernymi stavbami nemáme len u minority, ale aj majority. Problém je 
ten, že štátni policajti alebo MsP nemôžu vojsť na pozemok a zastaviť tých stavebníkov. 
A s p. Jančovičovou sme to už riešili dávnejšie, bohužiaľ, legislatíva je taká, aká je. 
 
p. Greššo – dal by som taký návrh, aby sa opätovne privarilo zábradlie na vstup do tej čiernej 
stavby na Podzámskej ulici. Ja som dokonca dával návrh, aby sa tam dali betónové kvádre, 
aké sa dávajú na diaľnicu.  
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p. primátor – dohodneme sa. Je to na zváženie. Čo sa týka bezpečnostnej rady je to 
neformálny poradný orgán primátora. A je teda na zváženie, nakoľko tie témy, ktoré tam 
riešime, nie sú len rómska otázka. Tak zvážime do budúcna, či tá téma rómskej otázky je 
vhodná riešiť na takejto platforme a budeme ju riešiť na tej pracovnej skupine a doťahujme tú 
spoluprácu medzi tými jednotlivými bezpečnostnými zložkami.      
 
p. Laurinec Šmehilová – práve preto, aby bola tá kontinuita spolupráce pracovnej skupiny 
zachovaná, tak aby tam bolo nejaké prepojenie.   
 
p. primátor – je tam prepojenie v pozícii p. Šimovej.  
 
p. Varga – bavíme sa o Rómoch. Nepoznám ani jedného Róma, len Cigáňov. Keď mi niekto 
donesie, že má rómsku národnosť, tak sa mu hlboko ospravedlním.  
 
p. Orságová – bolo by dobré si zavolať riaditeľov a vysvetliť im, čo sa chystá a prečo sa 
chystá. Od budúceho roku majú ísť nové pravidlá verejného obstarávania. Ide o to, že pokiaľ 
by bol tovar nad 200 tisíc, tak musí ísť do Vesníka a tam by sa nám dostali aj zahraniční 
dodávatelia. Túto vec by bolo dobre si preveriť. Pre MŠ potraviny obstarávame my. Zákazka 
je menšia ako 200 tisíc. Snažíme sa o naše slovenské výrobky, od regionálnych dodávateľov. 
Pri ZŠ hovoríme približne okolo 5 tisíc stravníkov. Keď prijmete uznesenie, tak si to naozaj 
treba veľmi dobre pozrieť. Aby sme si sem nepriniesli dodávateľov z iných štátov. Toto je 
môj názor. Tak si myslím, že to je na diskusiu. Možno budú súhlasiť, ale treba im to vysvetliť. 
Elektronické platby, tak to má p. poslankyňa pravdu. My sme to riešili aj s p. Horákom. 
Poplatok za MŠ, tak tam sa vytvoril účet, vytvorili sa variabilné symboly pre každé jedno 
dieťa a každá jedna riaditeľka si bude vedieť skontrolovať, či mala zaplatené. Čo sa týka 
klubov je situácia po starom, pretože školy majú jeden účet a situácia nie je vyriešená. Určite 
sa dotknem tejto témy a budeme hľadať riešenie. S p. Horákom sme našli jedno riešenie 
a potom, keď sa to bude dať, dám bližšiu informáciu a urobili by sme to tak, ako pri platbe za 
MŠ.    
 
p. Ágh – požiadavky sa dajú jasne stanoviť a nevidím v tom taký problém. Treba pripraviť 
podklady, pozrieť sa na to, zhodnotiť to. A toto uznesenie je taký prvý bod, aby sme sa                     
do toho pustili. Som presvedčený o tom, že ten výsledok bude len pozitívny.    
 
p. Orságová – nechcem protestovať, len verejné obstarávanie neumožňuje určiť krajinu 
pôvodu, odkiaľ chceme dovážať. Sme v Európskej únii. Toto je zásadná vec.    
 
p. Ágh – tie obstarávania budú dielčie. Veď to nie je problém sa s tým pohrať.  
 
p. Špoták – ono má viesť k tomu, aby sa posúdili výhody toho centralizovaného 
a necentralizovaného systému. To neznamená, že sa to hneď zavedie, ale budú k tomu 
pracovné stretnutia a bude sa hľadať riešenie v spolupráci s odborom, s riaditeľmi. Školy 
patria pod financovanie mesta, tak vzhľadom na legislatívu je to možné alebo nie?  
 
p. Orságová – je to platené z podielových daní mesta a samozrejme, mesto môže nariadiť 
niečo, ale neviem, či by to bolo najšťastnejšie.  
p. Rácová – nerobme to bez toho, aby sme si vypočuli názory riaditeľov škôl. Nechápem, 
prečo je tento tlak. Trvám na tom, vypočujte si riaditeľov a tam argumentujte. Pokladám to za 
nešťastný návrh.  
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p. Jakubčin – je problém - otočka je zrušená a chodíme až k Idei. Prechod pre chodcov je 
teraz riešený tak, že je to na Záborského, žiaci vystúpia na tej strane, kde je škola. Problém je 
po skončení vyučovania. Tento prvý týždeň školského roka sme sa dohodli s MsP a chodia 
tam v určený čas a asistujú tam a budúci týždeň nám prisľúbila pomoc štátna polícia. Súbežne 
ide v rámci ÚHA rokovanie o tom, kde je zvolaný aj VMČ na zriadenie priechodu pre 
chodcov. Rovnako komunikujeme s ÚHA aj o stavbách, ktoré sú v okolí, riešiť dopravne tak, 
aby sa tá bezpečnostná situácia zlepšila.          
 
 
45. Návrh na uznesenie 
 
Hlasovanie č. 58 o návrhu v bode ,,Diskusia“ p. Ágh – Poverujeme prednostu MsÚ začať 
pripravovať podklady a postup pre optimalizáciu a prípadnú centralizáciu obstarávania 
potravín pre zariadenia školského stravovania pri ZŠ a zároveň ho poverujeme takéto 
obstarávanie zaviesť do praxe.  
    T: 30.09.2019 
 
prezentácia – 21 
za – 7 
proti – 4 
zdržal sa – 8 
Návrh nebol schválený. 
 
p. prednosta – už teraz s istotou viem povedať, že investičné to nemá šancu stihnúť do 10. 10. 
 
p. Gut – mne ide len o to, aby sa súhrnne pomenoval tento problém, kde čo chýba a dať to 
dokopy. Chcem len súhrnnú správu a nie dokumentáciu.    
  
Hlasovanie č. 59 o návrhu v bode ,,Diskusia“ p. Guta  – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
ukladá prednostovi Mestského úradu v Nitre vypracovať prehľadnú správu o aktuálnom stave                   
v budovaní kanalizácie v MČ č. 1. Koľko ulíc nie je odkanalizovaných, a koľko peňazí                     
na dobudovanie ešte potrebujeme 
                                 T: 10.10.2019 
 
U z n e s e n i e    číslo 286/2019-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 14 
proti – 0 
zdržal sa – 6 
Návrh bol schválený. 

 
 

46. Záver 
 
p. primátor – nakoľko sme prerokovali posledný bod programu, vyzývam predsedu návrhovej 
komisie p. Tomáša Jursu, aby nás informoval, či bolo ku každému samostatnému bodu 
rokovania prijaté uznesenie. Pán Jursa sa tu nenachádza, tak poprosím p. Štefeka.  
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p. Štefek – konštatujem, že ku všetkým prerokovaným bodom dnešného MZ bolo prijaté 
uznesenie. 
 
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. 
Nakoľko sme program dnešného rokovania vyčerpali, vyhlasujem 9. riadne zasadnutie MZ                 
za skončené. Ďakujem veľmi pekne.          
 
 
Nitra, 20. 09. 2019 
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