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Z á p i s n i c a  
z 11. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
 
Dátum a miesto konania: Nitra, 22. 10. 2019 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: p. Moravčík, p. Pravda, p. Štümpel, p. Špoták, p. Košťál, p. Ajdariová 
 
 
 
P R O G R A M:  
 
 
1. Otvorenie 

2. Voľba pracovných komisií 

3. Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2020      
          mat. č. 292-1/2019 

 
4. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného 

regionálneho operačného programu so zameraním na zakladanie kreatívnych centier 
(centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talens) 
          mat. č. 317/2019 

 
5. Návrh na uznesenie 
 
6. Záver 
 

 
1. Otvorenie 

 
Vážené mestské zastupiteľstvo! 

Otváram rokovanie 11. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre,                           
na ktorom vás všetkých srdečne vítam. 

Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných  poslancov 25, to znamená,                  
že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 
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.  
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Odporúčam ju zriadiť z poslancov mestského zastupiteľstva v tomto zložení: 

predseda návrhovej komisie: p. Pavel Varga 
 
členovia návrhovej komisie:  p. Adriana Filipová 
    p. Miloslav Hatala 
    p. Pavol Obertáš  
    p. Erik Král 
 
Hlasovanie č. 1 – o návrhu na založenie návrhovej komisie 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ďakujem. Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. Žiadam týmto 
členov návrhovej  komisie, aby začali svoju činnosť. 

Ďalej predkladám návrh na voľbu poslanca povereného viesť 11. 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. Petra Bakaya. 

 
Hlasovanie č. 2 - o návrhu, aby povereným poslancom viesť 11. zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Peter Bakay 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ďakujem. Konštatujem, že poslanca p. Petra Bakaya 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 printovej podobe.                       

Upozorňujem, že materiály uvedené v programe boli prerokované na dnešnom mimoriadnom 
zasadnutí mestskej rady.  

Materiál č. 292-1/2019 v programe uvedený pod por. č. 1 Vám bol zaslaný v dvoch formátoch 
súborov – v PDF a vo formáte Excel.  

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva,                              
do programu dnešného rokovania neboli zaradené body Interpelácie a Diskusia. V prípade, 
ak chcete zaradiť tieto body do programu, je potrebné dať o ich zaradení hlasovať (v zmysle 
rokovacieho poriadku MZ, Čl. 18 ods. 6 hlasovaním bez rozpravy). 
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Hlasovanie č. 3  o programe ako celku  
 
prezentácia – 25 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ďakujem. Konštatujem, že dnešný program rokovania bol schválený a budeme sa ním riadiť.  
 
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov: 
 
 

  p. Miloša Dovičoviča 
a 

p. Ladislava Turbu 
 
 
3. Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2020     

          mat. č. 292-1/2019 
 
Materiál uviedol Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu. 
 
Spravodajca – p. Balko   
 
p. Obertáš – položka Nitrianska komunitná nadácia (NKN), možno by som potreboval 
vysvetlenie. Jedná sa o transfery jednotlivcov a neziskových právnickým osobám. NKN je 
nezisková organizácia, ktorá by mala hľadať aj iné finančné toky, aby vedela fungovať. Rád 
by som mal vysvetlené tých 15 tisíc - transfer jednotlivcov, či to je viazané zmluvou? Odbor 
sociálnych služieb – základné požiadavky, tam máme finančný príspevok akreditovanému 
subjektu a tam máme dvakrát NKN. Čo je to tá sociálna výdajňa, či funguje tak, ako bolo 
predpokladané? A či by bol problém zaradiť túto výdajňu do zariadenia sociálnych služieb               
pod p. Jančovičovú? Máme tam položku 8 tisíc, ktorú mi určite niekto vysvetlí. Potom tam 
máme po úprave položku NKN 13 tis. €. V zmysle zmluvy integračné a komunitné centrum. 
K tomu by som tiež potreboval viac informácií, nakoľko samotné centrum je na MsÚ, majú 
zmluvu o bezplatnom prenájme, tak akých 13 tisíc? Keď sme naposledy schvaľovali s tým, že 
si budú celý chod financovať aj cez nadáciu Ekopolis a iné neziskovky. NKN môže využívať 
dotačný systém Mesta a zrátaním týchto čísiel 13 tis. + 18 tis. + 15 tis. je 36 tisíc. Všetci sme 
ocenili iniciatívu ,,Mením moje mesto“ v roku 2019 na nejakú úpravu verejných priestorov. 
A určite do budúcna by bolo fajn ,,Mením moje mesto“ v roku 2020 možno aj z týchto 
položiek pre aktívnych obyvateľov, aby vyslovene ten priestor obnovili a sa angažovali. 
A možno celú túto iniciatívu ,,Mením moje mesto“ by som navrhoval aj s týmito položkami 
pod ÚHA. NKN si môže hľadať iné toky peňazí a využívať dotačný systém, ktorý je upravený 
aj vo VZN-kách o dotáciách. A tým pádom by sme ušetrili 36 tisíc.  
 
p. Oremus – nebudem sa opakovať, ale poviem nasledovné. Na základe stretnutia, ktoré sme 
ako poslanci mali u p. primátora, došlo len ku kozmetickým úpravám v rámci rozpočtu na rok 
2020. Myslel som, že tie sedenia budú mať za úlohu naozaj povedať si, že musíme šetriť 
a nájsť oblasti, kde budeme šetriť. Ale po preštudovaní toho rozpočtu, ktorý ste nám ako 
upravený teraz zaslali a toto by malo byť výsledkom tých našich rokovaní, poviem ten názor 
na to. Kozmeticky ste veci upravili a prezentujete naďalej plytvanie verejnými zdrojmi našich 
občanov, ktoré sa prejavuje hlavne v kapitole vnútorná správa. Rozumieme tomu ako obsluha, 
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chod úradu a vykonávanie kompetencií, ktoré mesto má v rámci zákona o samospráve. Celé 
bremeno ste preniesli na občanov, čo môžeme krásne vidieť v rámci návrhu príjmov, kde sa 
už uvažuje so zvýšeným daní z nehnuteľností zo stavieb, bytov a dane za komunálny odpad. 
Budete tu rozhadzovať na nezmyselnosti a občania to všetko zafinancujú. Toto by mal byť 
odkaz pre našich občanov, aby videli ako sa narába s ich prostriedkami. Nehľadajú sa 
spôsoby, kde by sme mohli šetriť a ukázať im, že sa vieme uskromniť v rámci chodu nášho 
úradu, inštitúcií. Ale pridáme tam 2 mil. € oproti tomu, ako fungovala vnútorná správa pred 
predchádzajúcom zastupiteľstve. Ale naopak zvyšujeme poplatky, dane a všetko prenášame 
na občanov. Téma, ktorú sme s p. Rácovou analyzovali a upriamovali vašu pozornosť. Je zasa 
vidieť, ako ste súkromné a cirkevné školy ponechali v tom istom finančnom objeme, ako mali 
schválené. Tam sú vidieť vaše priority, uvažovanie a videnie tohto sveta. Nestotožňujem sa 
s tým a nebudem hlasovať za takýto návrh rozpočtu.  
 
p. Dovičovič – upriamim pozornosť na názov materiálu ,,Návrh východiskových 
ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2020“, takže ideme schvaľovať východiskové 
ukazovatele do návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu nám bude ešte len predložený. Dnes ideme 
naplniť pravidlá zostavovania rozpočtu a napĺňame pravidla zostavovania rozpočtu, ktoré 
schválilo toto zastupiteľstvo. Tie kroky sú rokmi používané. A čo ja vytýkam tomuto návrhu -  
je trocha zmesou medzi tým, čo by som si ja predstavoval, čo sú nevyhnutné povinné výdavky 
vyplývajúce tak, ako sme zvykli hovoriť zo zákonných povinností, všeobecne záväzných 
právnych predpisov a VZN Mesta a prípadne uzatvorených zmlúv. Zatiaľ čo tu je toho na tej 
výdavkovej strane trocha viac. Čítajme, čo tu je napísané. Sú to východiskové ukazovatele 
respektíve, keď tento návrh schválime. Každý by sme si našli položku, kde je naša predstava 
iná. Myslím si, že do nejakého 20. novembra máme čas na tom rozpočte pracovať. Na to, aby 
sa potom napísal do definitívnej podoby a potom môže byť elektronicky alebo papierovo 
zverejnený.   
 
p. primátor – presne sa stotožňujem s týmito slovami.  
 
p. Štefek – dá sa súhlasiť so všetkými tromi predrečníkmi. Toto, čo tu dnes prijmeme, nie je 
ani zákon, ani VZN, takže ak sa niečo zmení, môžeme ešte dnes schválené východiskové 
výdavky na rozpočtovom zastupiteľstve škrknúť, alebo môžeme tam urobiť zmeny. Dnes už 
máme predložené vyrovnané východiská aj na strane príjmov, aj výdavkov. Oproti 
plánovaným zvyšovaným výdavkom, ktoré idú za občanmi - dane, poplatky za komunálny 
odpad, kde sme uvažovali s navýšením o 2,2, tak dnes už rozmýšľame o navýšení 3 mil. 378 
tisíc. To znamená, že daň z nehnuteľnosti ideme navýšiť o 2 mil. 161 tis., daň za ubytovanie o 
105 a daň za komunálny odpad o 1 mil. 217 tisíc. Máme už schválené dokumenty a môžeme 
s týmto príjmom uvažovať? A či sme presvedčení o tom, že predáme majetok za 1,4 € vami 
vytypovaný? Mrzí ma, že nedávame na nákup techniky, kde nemáme v dobrom stave strojový 
park a nie sme dobre pripravení na zimnú údržbu. A veľmi ma mrzí a bolí, že berieme 
z našich základných kapitálových výdavkov a z materských škôl, kde sme chceli zveľadiť 
jedálne a zariadenia školského stravovania. To je skutočne riešenie hodné ocenenia. 
Upozorňujem na to, že tento rozpočet nerieši, čo bude s MHD, čo to urobí s rozpočtom. 
Počúvam tu v kuloároch, že ideme ukončiť činnosť, zmluvu s Elcomp-om a preberáme na 
seba správu verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, parkovacích automatov. Sú tu 
čiastky, ktoré sú dnes zazmluvnené a plynule prejdú. Na základe novej organizačnej štruktúry 
budeme robiť aj iné zásahy do rozpočtu, keď tu budú už p. prednostom pomenované divízie 
na ostatnom MZ. Tak dnes schvaľujeme nejaké odbory a potom budeme robiť úplne nový 
rozpočet. Keď tu p. Obertáš spomínal participatívny rozpočet, alebo ,,Mením moje mesto“, 
tak treba si vyhodnotiť aj ten rozpočet, že za polovičku z neho sme urobili kultúrne podujatie. 
A participatívny rozpočet z môjho pohľadu by mal byť rozpočet investičný. Som zvedavý, čo 
budeme hovoriť naším občanom v januári, vo februári a v marci, čo zdieľané bicykle. Lebo 
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my tu s tým neuvažujeme, že by sme znova podporili ten Worchering. A mnoho vecí sa tu 
nezakladá ako nevyhnutné, nie sú pod zmluvou, či sú to radničné noviny a mnoho iné. To by 
som vyčiarkol a radšej by som podporil školstvo. Keď budem mať viac času, tak si sadneme 
s p. prednostom a urobíme rozklad toho školského čísla. Budete prekvapení, čo sme urobili 
v tomto roku a čo ideme robiť v budúcom roku. Povedzme si, že kde sú základné úlohy 
mesta, čo vychádza nášmu mestu zo zákona o obecnom zriadení, a tak sa začnime konečne aj 
správať a zodpovedne už v tomto rozpočtovom roku. Tiež sa nestotožňujem s takto 
pripraveným materiálom a nepodporím tento návrh.  
 
p. Rácová – po prípravných rokovaniach, ktoré sme absolvovali, ja som bola na dvoch a 
očakávala som, že tie návrhy, námety a otázky, ktoré sme povedali, že sa nejakým spôsobom 
v tomto materiáli prejavia. Porovnávala som, čo bolo a čo nebolo zapracované. Vždy, keď sa 
schvaľovali východiskové ukazovatele, tak vždy, ako poslanci sme si boli vedomí, že 
schválením východiskových ukazovateľov schvaľujeme základnú líniu a stavebné kamene,                 
na ktorej stojí rozpočet. Ale tieto východiskové ukazovatele nemajú šetriaci charakter vo 
všetkých položkách tak, ako ich prenesieme do budúceho rozpočtu. Mne tu vadí najmä to, že 
nie je komplexný a nereaguje na realitu. Chýbajú tam tak finančné náročné procesy, ako je 
parkovanie, Arriva, organizačná štruktúra. Potom sa pýtam, že či to robíme iba akože? Kedy 
sa to dozvieme, to nie je nevyhnutný výdavok? Obyvatelia očakávajú, že budeme riešiť 
parkovanie, MHD. Moje pripomienky sú tieto – vnútorná správa. Keď sme o tomto 
debatovali, prišla reč na to, že tam je vysoká položka na odchodné a odstupné. A dozvedeli 
sme sa úplne náhodou, že vedenie mesta a p. primátor mesta to tam na rovinu povedal, že 
pripravuje novú organizačnú štruktúru, ktorá by mala byť platná od 1. januára.  Očakávala by 
som, že sa to teraz povie. Treba povedať, bude to takto približne vyzerať a budeme 
potrebovať toľkoto peňazí. Pýtam sa a bola by som rada, keby som dostala na to aj riadnu 
odpoveď, lebo nie sme na pracovnom rokovaní, ale na MZ. Tak sa teda vás, p. primátor, 
pýtam, bude od 1. januára nová organizačná štruktúra a bude mať dopad a bude si požadovať 
navýšenie finančných zdrojov? Logicky mi to nesedí, pretože teraz schvaľujeme peniaze pre 
rôzne odbory, a potom sa to možno všetko zmení, a potom budeme zlučovať, prelievať 
peniaze a možno sa preleje mimo šálky niekde. A možno, že aj o to ide. Chcela by som mať 
v tom jasno. Oddelenie investícii – v položke oprava školských budov ste navrhli z tých 450 
tisíc pokles na 100 tisíc. To skutočne chcete na jeden kalendárny rok zastaviť proces obnovy 
školských budov? A ak nie, tak akým spôsobom to máte premyslené? Vždy tam figurovala 
položka, nariadenie vlády presne hovorí ako sa rozpisujú finančné prostriedky na školské 
budovy, podľa počtu žiakov, aký je tam koeficient a my presne vieme, aké zdroje by tam mali 
byť. Ak ste tie zdroje teraz nerozpísali, tak sa pýtam ako to máte premyslené? Opätovne sa 
pýtam v položke školstva, nie je tam dofinancovanie malých škôl a z akých dôvodov sa to tam 
neobjavilo a či to budeme riešiť, nebudeme, či to bude pokryté? A takisto dofinancovanie 
prenesených kompetencií tých troch ZŠ, ktoré nie sú schopné udržať sa na základe 
normatívneho financovania. A v školstve takisto na školských jedálňach máme 0 €. Na odbore 
školstva p. vedúca má veľa požiadaviek, ktoré zo školských jedálni neboli realizované. 
Z čoho budú tieto všetky požiadavky realizované? Skutočne si myslíte, že len z tých peňazí, 
čo dajú rodičia, je možné aj také rozsiahle požiadavky realizovať? Jediným takým svetlom 
a nádejou je, že mi poviete, že toto všetko bude riešené v rozpočte. Môžeme očakávať, že 
v rozpočte, ktorý bude o mesiac, to bude riešené a ako to bude riešené. Pán primátor povedal, 
že ,,vašou prioritou je školstvo“. Ak je teda vašou prioritou školstvo, tak vysvetlite, prečo sú 
tam také čísla, aké sú tam? Ako to budeme riešiť? 
 
p. Varga – musím sa stotožniť s predrečníkmi. Viackrát zaznelo, že bavme sa o príjmoch a my 
sme sa bavili len o výdavkoch. Potom sme prispôsobili výdavkom príjmy. Bojím sa tiež toho, 
že je to na úkor obyvateľov. Keď sme sa bavili o príjmoch 9 mil., tak vám budem citovať, čo 
som vtedy presne povedal: ,,Trochu sa musíme pozastaviť nad tým, z čoho vychádzame. 
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Vychádzame z príjmov na rok 2018 a budeme mať také príjmy aj v roku 2019 a 2020. 
Narábame s číslami tak, ako potrebujeme a nie reálne.“ Toto isté musím povedať aj teraz. 
Schvaľovali sme 9 mil. a vtedy som povedal, že hlasujem za to, aby sa niečo urobilo v každej 
mestskej časti. Čo sme urobili tento rok z 9 mil.? Myslím si, že nič. Bojím sa, že keď 
schválime tento návrh rozpočtu a budeme nastavovať príjmy, ktoré nie sú reálne v tomto 
momente. Povedal by som jeden citát, ktorý hovorí Miloš Dovičovič: ,,Tak či tak sa nám 
všetko vráti na MZ a všetko budeme znovu schvaľovať.“ Neschvaľujme len presný súčet 
nepresných čísiel. Máme na to ešte čas pozastaviť sa nad tým, sú tu pomocné ruky, ako aj p. 
Štefek podáva, tak skúste počúvať aj starších a skúsenejších.  
 
p. Psotová – transfer NKN je v rovnakej výške, poukazuje sa  dvomi splátkami počas obdobia 
10 rokov, rozhodovalo o tom MZ. A nie je to jediný ich príjem a je to príjem na podporu 
aktivít mladých obyvateľov a seniorov, na podporu ich okolia a prostredia, kde bývajú. A je to 
možné pozrieť na ich stránke NKN. Splátka im ide v dvoch obdobiach, transferuje sa 
zmluvou. Prvá splátka ide v januári a druhá v prvom mesiaci druhého polroka.    
 
p. Šimová – čo sa týka výdavkov za odbor sociálnych služieb, dve položky pre NKN, jedná sa 
o dva projekty. Sociálna výdajná je projekt, ktorý sme rozbehli v roku 2010 v spolupráci 
potravinovou bankou. Sociálna výdajná je priestor na mestskej tržnici, kde si ľudia, ktorí 
spĺňajú podmienky podľa smernice Mesta Nitry a zväčša sú to invalidní a starobní 
dôchodcovia do výšky príjmu 320 €, môžu ísť bezplatne zobrať potravinovú pomoc. Prax 
však ukázala, že v roku 2016 sa rozhodlo prostredníctvom NKN časť trvanlivých potravín pre 
týchto odkázaných seniorov nakupovať za zvýhodnené ceny, ktoré máme dohodnuté 
s rôznymi obchodnými reťazcami. A v tomto pokračujeme, mesačne cca 650 € ide na nákup 
trvanlivých potravín. Toto zabezpečuje odbor sociálnych služieb. Komunikujeme 
s obchodnými reťazcami, nakupujeme pre odkázaných klientov tieto potraviny. Peniaze idú 
cez NKN. Prevádzka a zamestnanec, ktorý tam pracuje dva dni v týždni, je zamestnancom 
správy zariadení. Čo sa týka druhej poníženej položky pre rok 2020 na 13 tisíc, je to pre 
projekt - Integračné centrum pre cudzincov. V tomto roku boli schválené finančné prostriedky 
na rozbeh toho projektu 24 tisíc. Doteraz sa z tej položky vyčerpalo 8 tisíc a do konca roka sa 
už nenavýši. Je navrhnutý presun týchto zdrojov na rok 2020 a čiastočne sa z tejto sumy 
vyfinancuje situačná analýza pre cudzincov, ktorá bude výstupným alebo vstupným 
dokumentom pre stratégiu práce s cudzincami na území mesta Nitry. Je to na dovzdelávanie 
zamestnancov klientskeho centra služieb, nakoľko navštevujú cudzinci to klientske centrum 
a obracajú sa o pomoc. A tiež to bude na čiastočné spolufinancovanie toho projektu Ekopolis. 
Vlastne som povedala, že čo sa týka toho kontaktného bodu cudzincov, že sa to týka tej 
situačnej analýzy, ktorú pripravujeme k stratégii práce s cudzincami na území mesta Nitry. 
Pre potreby mesta tú situačnú analýzu vypracováva organizácia CVEK. A je to vlastne aj na 
dovzdelanie zamestnancov klientskeho centra a spolufinancovanie projektu.   
 
p. Obertáš – p. Šimová jasne povedala, zamestnanec sociálnej výdajne je zamestnanec 
zariadenia sociálnych služieb. Nevidím problém celú túto položku presunúť na Zariadenie 
sociálnych služieb. Je aj dopyt po tých potravinách? Lebo mám informácie, že je problém 
niektorých potravín sa zbaviť. Dobre si pamätám, keď sa integračné centrum odsúhlasovalo. 
Bola tam dosť búrlivá diskusia a bolo povedané, že mesto má schváliť peniaze na založenie. 
Myslím, že dosť veľký je vstupný vklad, je to, že má poskytnutú miestnosť na MsÚ 
bezplatne. A čo všetko ako mesto máme dotovať? Keď nám bolo povedané p. Lachkou, že si 
budú hľadať aj iné zdroje financií. Ale momentálne vidím, že jediným zdrojom financií bude 
zasa opäť mesto.  
 
p. Šimová – čo sa týka sociálnej výdajne, je trocha obmedzená kapacita. My nie sme schopní 
ponúknuť potraviny pre viac ako 50 ľudí. Momentálne kapacitu máme naplnenú cez 
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potravinovú výdajňu. Ak sa naozaj stane, že napr. Metro nám utorky a štvrtky donesie 
potraviny, ktorým v ten deň končí exspirácia, tak áno, je povinnosťou zamestnancov aj tej 
konkrétnej panej, ktorá v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi rozvezie tento tovar 
do útulkov pre jednotlivcov a pre jednotlivcov s deťmi, aby sme naozaj s tými potravinami 
neplytvali, a aby nevyšli nazmar. Momentálne je aj v parlamente zákon o likvidácii potravín. 
Čiže to znamená, že ak naozaj obchodné reťazce budú povinné tento tovar na konci exspirácií 
odovzdávať na ďalšiu spotrebu, tak my obnovíme rokovania s obchodnými reťazcami 
a možno nájdeme aj nejaký iný systém. A nebudeme musieť tie trvanlivé potraviny 
nakupovať. Ale momentálne to, čo naozaj dostávame cez potravinovú banku je len zelenina, 
ovocie a pečivo. Čiže, ten doplnkový tovar - trvanlivé potraviny ako cestoviny, ryža, olej atď., 
tak to sú tie veci, ktoré zodpovedne zabezpečujeme. Tým, že sa na odbore rozhoduje, kto 
spĺňa podmienky na vstup do výdajne, tak my sme vlastne tí, ktorí sme pripravovali tú 
smernicu, tak my narábame aj s tým, aké potraviny do tej sociálnej výdajne patria. 
Komunikujeme aj s potravinovou bankou. Správa zabezpečuje vlastne len to, aby sa tie 
potraviny naskladnili a vydali cez systém. A majú na starosti tú prevádzku.            
 
p. Obertáš – vie si tieto služby zabezpečiť SZSS z vlastnej réžie, z vlastných finančných 
prostriedkov?  
 
p. primátor – toto by sme si mohli aj potom prediskutovať, lebo zabezpečiť si to vie aj 
Službyt. Dajme si to na komisii.  
 
p. Šimová – sú to služby krízovej intervencie a tieto služby zabezpečuje odbor. Ale možno je 
to naozaj na debatu na komisii.   
 
p. primátor – keď sa dohodneme, tak aj na Službyt to môžeme dať.  
 
p. Rácová – myslím si, že ak je to tá krízová intervencia, že môže to byť pod p. Šimovou. Len 
nechápem v tom riadku v zmysle Zmluvy Sociálna výdajňa je 8 tisíc, prečo je tam NKN? Čo 
sa týka samotnej NKN, tak sa domnievam, že by ju mesto malo podporovať, malo by 
zachovať tú tradíciu, ktorá bola, že vždy NKN dostávala nejaký badžet od Mesta Nitra. Ale 
nesúhlasím s tým, že v tom riadku, keď pokračujeme ďalej, tak to vyzerá tak, že my im teraz 
dávame 15 tis., ale viažeme ich na integračné a komunitné centrum. To nikdy predtým tak 
nebolo. NKN dostávala na podporu svojej činnosti istú sumu peňazí. Nikdy nebola na nič 
viazaná. A teraz nechápem, dávame ju a hneď viažeme. Takisto si pamätám, že sme 
odsúhlasili a dohodli sa, že založíme takéto Komunitné integračné centrum, ale ďalej ho 
financovať nebudeme. Neviem, prečo zväzujeme ruky NKN?  
 
p. Šmehilová – približne v roku 2010 sme rozhodli o tom, že všetky sociálne služby krízovej 
intervencie kvôli zabezpečeniu flexibility, rýchlosti poskytnutia pomoci sa prenesú na odbor. 
A to na to, aby odbor mohol reagovať. Sociálna výdajná vo svojej filozofii je presne pomoc 
v krízovej intervencii, a preto nemá filozofický význam presúvať na SZSS.  
 
p. Šimová – to som sa aj ja pýtala, prečo je tam NKN. A údajne,  keď sme pristúpili k tomu 
riešeniu v roku 2016, tak to bolo z dôvodu účtovných operácií a nákupu potravín pre potreby 
výdajne. Neviem, či teraz správne hovorím, ale takto mi to bolo minulý rok vysvetlené. Čiže 
to znamená, že my nenakupujme tie potraviny, ale NKN.  
 
p. Daniš – mesto nemôže dávať dar, je to príjem. V podstate tomu človeku akonáhle poberá 
nejaké dávky, by sa malo zarátať do príjmov a už sociálne a tak ďalej má iné problémy. Tretí 
sektor môže dávať dar, ten sa nezahŕňa do príjmov. To bol ten dôvod, keď sa začalo 
nakupovať, keď prestala fungovať zdarma tá potravinová banka. Možno kompromis spraviť, 
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akonáhle začne platiť ten nový zákon a cez potravinovú banku začne chodiť väčšina tovaru 
zdarma, sa môže obnoviť, že sa nebude nakupovať cez ten druhý sektor, ale môžu sa tie 
potraviny priamo zdarma distribuovať.     
 
p. primátor – bikesharing, tam momentálne nie je zakomponovaný. Rokovali sme s firmami, 
ktoré ponúkajú bikesharing na Slovensku. A stále nemáme finálnu sumu, s ktorou rátame, že 
ju budúci rok budeme potrebovať. Verím, že to bude v decembrovom materiáli. Sú tu 
varianty, že napr. nebudeme za túto službu možno platiť vôbec alebo, že to bude v takých 
mierkach, ako sme platili doteraz. Preto to nie je ani v týchto východiskách spomenuté.   
 
p. prednosta – opravy školských budov. Viete, že niekedy v máji alebo v apríli boli schválené 
investičné akcie s výhľadom na dva roky. To znamená, že už tento rok tie investície do 
školských budov prekročia alebo dosiahnu do výšky až 2 mil., ktoré tam boli cca alokované. 
Čiže, každý rok sa investuje do škôl. Organizačná štruktúra. Hovoríte, že idú nejaké šumy, 
ako to bude a odkedy. Ale to nie je dogma. My v tejto chvíli počítame, že v ideálnom stave by 
sme boli veľmi radi, keby platila od 1. januára. V prípade, že to nebude v takom stave, aby 
sme s tým boli úplne spokojní, tak nie je to dogma, že by sme to nemohli dať od 1. februára. 
Neexistuje žiadna VZN-ka, zákon, ktorý by upravoval, odkedy musí byť organizačná 
štruktúra, alebo či vôbec môže byť spravená. Náš interný ciel je od 1. januára. Či budú 
zvýšené náklady so zmenou organizačnej štruktúry. Z dlhodobého hľadiska, dajme tomu 
dvoch rokov, si myslíme, že klesnú náklady aj v personálnej oblasti. Boli by sme veľmi radi, 
keby správy osvetlenia, automatov a svetelnej signalizácie boli pod Mestom. Nedá sa presne 
povedať, či je to náklad navyše pre nás alebo je to šetrenie. Pretože, že mzdových nákladov 
budeme potrebovať do MsS prijať ďalších ľudí, ktorí by sa o časti tejto svetelnej signalizácie 
starali. Zároveň si myslíme, že z dlhodobého pohľadu je to jediné možné riešenie, aby sme 
svetlá, signalizáciu a ostatné komponenty mali v správe Mesta, pretože do budúcnosti sú to 
dáta. A keď chce ktokoľvek mesto riadiť na základe dát, tak ich musí vlastniť a nemôže ich 
dať tretej firme na spravovanie. Je to strategické rozhodnutie, ktorým chceme ísť. Možno 
v prvom roku nám to navýši náklady, ale z pohľadu dvoch-troch rokov určite počítame 
s ponížením nákladov.  
 
p. primátor – čo sa týka príjmovej položky - je to návrh, kam by sme sa mali dostať. Materiál 
ide do Komisie pre financovanie. Naozaj je to tak, že tie povinnosti, ktoré nám dáva štát, nie 
sú vykryté. To znamená, že ten rast, ktorý máme tento rok predikovaný z Ministerstva financií 
nie je taký, aký by sme potrebovali. Čiže, musí siahnuť aj na príjmovú zložku mesta a bude to 
predmetom komisií a MZ. Je tu zapojenie záverečného účtu a to znamená, že si plníme všetky 
právne povinnosti, ktoré nám ukladá štát, čo sa týka financovania škôl, a tak to bude aj budúci 
rok.                 
 
Hlasovanie č. 4 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2020  
s c h v a ľ u j e    

Východiskové ukazovatele (príjmy a objemy výdavkov) do Návrhu rozpočtu na rok 2020 
podľa predloženého návrhu 
 
U z n e s e n i e    číslo 323/2019-MZ 

prezentácia – 25 
za – 16 
proti – 4 
zdržal sa – 4 
Návrh bol schválený. 
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4. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného 

regionálneho operačného programu so zameraním na zakladanie kreatívnych centier 
(centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talens)
          mat. č. 317/2019 

 
Materiál uviedla JUDr. Ivana Buranská, vedúca odboru a zástupca prednostu MsÚ.  
 
p. Balko – spravodajca  
 
p Oremus – toto je jeden z najväčších projektov, ktoré sme kedy mali v rámci nášho mesta. 
95% by malo byť hradené z európskych peňazí a zo štátneho rozpočtu a 5% je naše 
spolufinancovanie. Bol som ubezpečený, že by projekt mal vyjsť v takejto výške, že by tam 
nemalo byť žiadne krátenie. Hovorím to z toho dôvodu, pretože, keď máme mať pripravené 
na spolufinancovanie 1 mil. € a nedajbože by sa táto suma zvýšila, že by sa nám neoprávnené 
náklady zvýšili, tak by bol veľký problém. Ale mňa viacej trápi tá udržateľnosť. V tomto 
materiáli sa o tom moc nedočítame. Bavíme sa zhruba o 20 zamestnancoch, ktorí by sa mali 
venovať tejto činnosti s platom do 2 tisíc € mesačne. Tak si predstavte, aké len mzdové 
náklady nám z tohto vyplývajú. A my nevieme reálne odhadnúť, aké príjmy budeme mať. 
Chýba mi tu podnikateľský plán od roku 2024, kedy tie financie budeme musieť zabezpečiť 
už z vlastných zdrojov - do roku 2030. Je to veľká neznáma a môže to veľmi zaťažovať 
rozpočet mesta. Mali by sme zodpovedne pristupovať a rozhodovať sa. Ponúkajú sa tu 
peniaze na zrekonštruovanie objektov, ktoré máme vo vlastníctve, ale na druhej strane 
musíme udržať ten projekt a tú činnosť, ktorá tam má byť. A to si neviem predstaviť, či to 
budeme schopní zvládnuť.  
 
p. Štefek – toto je projekt cez niekoľko volebných období. Aj vzhľadom na stav jeho 
pripravenosti, pretože my dnes nemáme žiadnu projektovú dokumentáciu. Tak sa pýtam, 
z čoho vychádzajú tie čísla, či na stavbu, na zariadenie, spolufinancovanie. A toto by nám 
presne povedal výkaz, výmer, rozpočet, ktorý vyjde z projektovej dokumentácie. Samozrejme 
udržateľnosť, koľko nás to bude stáť, ročný náklad na chod. Naozaj tu je veľa 
nevypovedaného. Chápem, je výzva, treba reagovať a je na škodu, že sme neboli úspešní 
v roku 2008, kde sa schvaľoval projekt Erosklan Mesto kultúry, kde bola snaha mesta  získať 
kasárne za 1€ a to sa udialo, ale tí silnejší zvíťazili. Predpokladám, že takto, ako to je 
pripravené, tak to pôjde cez viac volebných období a tá projektová dokumentácia sa bude 
robiť cez jeden rok a potom, kde je ešte stavebné povolenie a ďalšie veci. Nevidím to moc 
reálne, že sa to podarí, ale držím palce. V tejto podobe to nevidím, že by som to mal podporiť 
tak, ako je nám to predstavené.     
 
p. Rácová – diskutujeme to na tejto našej strane a to znamená, že všetci ostatní sú spokojní 
a majú v tom jasno. Chcela by som oceniť prácu tých ľudí, ktorí tento materiál spracovali a to 
nielen po stránke obsahovej, odbornej, ale obdivujem aj to nadšenie a tú odvahu ísť do 
takéhoto veľkého projektu. Predpokladám, že vedenie mesta si je vedomé zodpovednosti, 
ktorá vyplýva z tohto projektu. Ako tu bolo už naznačené, že tých problémov je tu viac a ten 
podnikateľský zámer, ktorý by ukázal reálne šance na udržateľnosť projektu. A predovšetkým 
ako tento projekt zaťaží mestský rozpočet na najbližšie roky. Máme tu návrh na predloženie 
žiadosti a predpokladajme, že budeme úspešní. Momentálne máme dvoch mimoriadne 
šikovných ľudí, ktorí na tom pracovali. A chcela by som sa opýtať, kedy uvažujeme o tom, že 
sa postaví tím ľudí, ktorí budú mať toto všetko na starosti a budú riešiť personálne, 
organizačné a finančné veci? Neviem nič o tom, tak aké sú vízie? Veď to bude jedna obrovská 
mestská firma, ktorá bude mať široký záber tých činností. Sú to vízie, veľmi smelé myšlienky. 
A ja sa pýtam, kto sa tomuto celému bude venovať? Ako sa to spustí a čo nás čaká? 
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p. Lehocká – sú to úplne pragmatické otázky aj zo strany p. Štefeka. V súčasnosti nemáme 
projektovú dokumentáciu. Výzva vyšla 4.7.2019 a nie je ešte uzavretá a na stránke 
Ministerstva kultúry SR je pozastavená v takom zmysle, že nemáme tie naše žiadosti ďalej 
rozpracovávať, pretože príde k usmerneniam a časovému posunu. Čo by nám hralo do karát v 
tom, že projektovú dokumentáciu k jednej aj druhej lokalite by sme mali mať do konca 
novembra. Tieto čísla vychádzajú z architektonických štúdií a z toho, nakoľko majú 
rozpracované projektové dokumentácie architekti a projektanti. Sú to už veľmi reálne čísla, 
ktoré počítajú s 15% rezervou. Pri technológii máme už presné špecifikácie a máme ich už aj 
vyčíslené. To sú mikrofóny, celý 3D ateliér stojí 350 tisíc a to sú dosť veľké položky. Takisto 
Kino Palace v rámci technológii LED obrazoviek, všetkých ťahov a javísk sú taktiež obrovské 
výdavky na technológie. V rámci tých soft výdavkov sú mzdové, personálne, náklady na 
údržbu, prevádzku, služby, tak tam neskôr ten ročný náklad po roku 2023 je reálne okolo 200 
tisíc. A čo sa týka tej udržateľnosti, tak nezabudnite na to, že tu je 20% časopriestoru určený 
na komerciu. Mesto môže od začiatku získavať peniaze z prenájmu, či už z komerčného 
prenájmu a to z kaviarní, z prenájmu veľkej sály v Kine Palace, z technológií, z výstavnej 
sály, ktorá by mala vzniknúť v priestoroch kasární. Čiže z toho okamžite vznikajú príjmy, 
ktoré idú najskôr do fondu udržateľnosti, ktorý potom neskôr v roku 2023 bude využitý na 
chod tohto kreatívneho centra. K tomu časovému harmonogramu. V roku 2020 v marci mesto 
Nitra podpíše zmluvu o NFP vo výške 18 mil., spolufinancovania okolo 900 tisíc. Podpíše sa 
zmluva a môže začať fungovať virtuálna fáza KC v niektorých KD, ktoré sú k dispozícií, kde 
by mohol riaditeľ KC s nejakým svojím najbližším tímom troch ľudí, ktorí zabezpečia 
okamžite ten chod toho KC, aby okamžite boli využité peniaze z eurofondov. A zároveň, aby 
okamžite boli členské príjmy. Takisto môžeme nakúpiť nejakú technológiu, ktorá by sa do 
týchto priestorov zmestila, napr. šijacie stroje. Čiže začne sa stavať, vysúťažia sa stavebné 
práce. Začne sa stavať v lete 2020. Kino Palace staviame do roku 2022, kedy sa môže 
kolaudovať a otvárať. Kasárne staviame celé to obdobie až do 1.1.2023, kedy musí byť 
skolaudované. Kreatívne centrum musí fungovať na 100% jeden celý rok, čiže celý rok 2023.     
 
p. primátor – keď budeme mať schválenú žiadosť, tak vtedy môžeme robiť konkurzy, 
výberové konanie na tých zamestnancov.   
 
p. Oremus – návrh na uznesenie by nemohol byť len – schvaľujeme predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie spolufinancovania 5%. A tie ďalšie veci by 
sme tam nedávali a riešili by sme ich následne? Lebo ešte nevieme tie podrobné podmienky, 
ktoré z toho vzniknú a v akej výške nám bude schválený projekt. Na VÚC-ke schvaľujeme 
len predloženie žiadosti a spolufinancovanie. A potom následne, pokiaľ príde k schváleniu 
žiadosti, postupujeme ďalej. V tomto prípade by sme tiež mohli takto postupovať.     
 
p. Velty – pri zostavovaní tohto materiálu sme vychádzali z podmienok, ktoré stanovuje 
výzva, kde sú jednoznačne dané kritéria, ako má vyzerať uznesenie MZ. My si nemôžeme 
dovoliť kreovať toto uznesenie, ale musíme vychádzať z toho, čo nám stanovuje výzva.   
 
p. Dovičovič – skvele vízie p. Lehotskej sa veľmi dobre počúvajú, ale pokiaľ ja viem, tak na 
tento program čakáme asi šesť rokov. Bol by som s tým rokom 2020 veľmi opatrný. Lebo ja 
som zvedavý, či vôbec bude dovtedy tá výzva vyhodnotená pri tom tempe a spôsoboch, ako 
ministerstvo kultúry pracuje. A nevraviac o tom, že všetci dobre vieme, že minimálne nejaké 
zmeny po parlamentných voľbách budú. Takže tieto optimistické, myslím z časového 
hľadiska, očakávania ja nezdieľam.        
 
p. primátor – ja ich zdieľam, nakoľko viem, ako funguje ten proces a nakoľko viem, aké sú 
tam lehoty. Toto bol posledný termín vypísania tej výzvy. Ľudia sú tam tlačení do toho, aby to 
išlo v tých časových rámcoch, pretože tá výzva skončí jednou veľkou katastrofou. A to si 



11 
 

myslím, že si to nikto nezoberie na triko, pretože tu sa nebavíme o 5 mil. projekte, ale 
o projekte, ktorý má do 100 mil. € alokáciou.      
 
p. Greššo – čo sa týka VÚC-ky a celého toho schvaľovania nejakej výšky spolufinancovania 
a projektov, ktoré tam riešime, tak väčšinou si to riešia samostatne, pretože majú právnu 
subjektivitu a chcú objektívne podávať tieto žiadosti. Čiže, nás ako zriaďovateľa, 
v úvodzovkách nezaujíma nič iné, ako výška spolufinancovania, kde pri tomto projekte sme 
žiadatelia my sami. To znamená, že to má trocha iný obsah.      
 
   Hlasovanie č. 5 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo  
a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle vyhlásenej výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu so zameraním na zakladanie 
kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe 
(emerging talents), kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49, za účelom realizácie projektu: 
 
 „Kreatívne centrum Nitra“ 
 
Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta Nitry. 
 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu maximálne vo výške  
 
       „Kreatívne centrum Nitra“                                 939 360,00  € 
    
(t. j. rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade                                       
s podmienkami poskytnutia príspevku) 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
 
s c h v a ľ u j e 
 
a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle vyhlásenej výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu so zameraním na zakladanie 
kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe 
(emerging talents), kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49, za účelom realizácie projektu: 

 
       „Kreatívne centrum Nitra“ 
 
       Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta Nitry. 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu maximálne vo výške  
 
       „Kreatívne centrum Nitra“                           939 360,00 € 
 
(t. j. rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade                               
s podmienkami poskytnutia príspevku) 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
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U z n e s e n i e    číslo 324/2019-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 18 
proti – 0 
zdržal sa – 5 
Návrh bol schválený. 
 
 
5. Záver 
 
p. primátor – nakoľko sme prerokovali všetky body programu, vyzývam predsedu návrhovej 
komisie p. Pavla Vargu, aby nás informoval, či bolo ku každému samostatnému bodu 
rokovania prijaté uznesenie. 
 
p. Varga – musím konštatovať, že k dnešnému 11. mimoriadnemu MZ boli prijaté všetky 
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. 
Vážené mestské zastupiteľstvo, nakoľko sme program dnešného rokovania vyčerpali, 
vyhlasujem 11. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené. 
Ďakujem veľmi pekne.  
 
Nitra, 28. 11. 2019 
 
 
Zapísala: 
Lucia Vojtechová, v. r. 
ref. organizačný 
 
 
 
 
Marek Hattas, v. r.                Ján Odzgan, v. r.   
   primátor                                                                                               prednosta 
 mesta Nitry                                                                          Mestského úradu v Nitre 
 
 
O v e r o v a t e l i a : 
 
 

p.  Miloš Dovičovič, v. r.   
 

 
a 
 
 

p. Ladislav Turba, v. r. 
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