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Z á p i s n i c a 

zo 42. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 formou videokonferencie 

 

Dátum a miesto konania: Nitra, 16.05.2022  

Prítomní:                         podľa prezenčnej listiny 27 poslancov 

Ospravedlnení:   p. Král, p. Laurinec Šmehilová, p. Vančo, p. Králová 

Neskorší príchod:    

 

 

P R O G R A M:  

 

1. Otvorenie 

 

2. Voľba pracovných komisií 

 

3. Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve spol. Nitrianskej investičnej,                   

s. r. o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761) (FC Nitra,                

a. s., ŠKF Sereď, a. s.) 

(bez spravodajcu)        mat. č. 1226/2022 

 

4. Návrh na uznesenie 

 

5. Záver    

 

 

1. Otvorenie 

 

Vážené mestské zastupiteľstvo!  

 

Otváram rokovanie 42. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre,                             

na ktorom vás všetkých srdečne vítam. Upozorňujem, že dnešné zasadnutie sa uskutoční aj 

formou videokonferencie, prostredníctvom aplikácie ZOOM. 

 

Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných 27 ,to znamená, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

2. Voľba pracovných komisií 

 

         Vážené poslankyne, vážení poslanci! 

 

Predkladám vám návrh na vytvorenie návrhovej komisie, ktorá bude dozerať                       

na hlasovanie o uzneseniach počas celého rokovania a priebežne písomne spracovávať 

uznesenia prijaté k daným bodom rokovania.  
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Odporúčam ju zriadiť z poslancov mestského zastupiteľstva v tomto zložení: 

 

predseda návrhovej komisie:   p. Miloslav Hatala  

členovia  návrhovej komisie:   p. David Moravčík 

                                                 p. Ladislav Turba 

 p. Adriana Filipová  

 p. Štefan Štefek 

                                                          

 Má niekto z radov poslancov mestského zastupiteľstva pripomienky alebo 

pozmeňujúci návrh? 

 

Hlasovanie č. 1 o návrhu na založenie návrhovej komisie  

 

prezentácia – 23 

za – 22 

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 42. 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. Roman Ágh. 

 

Má niekto z radov poslancov mestského zastupiteľstva pripomienky alebo pozmeňujúci 

návrh? 

 

Kto súhlasí s návrhom, aby povereným poslancom na 42. zasadnutí (mimoriadnom) 

mestského zastupiteľstva sa stal p. Tomáš Jursa? 

 

Hlasovanie č. 2 o návrhu, aby povereným poslancom viesť 42. zasadnutie MZ v prípadoch 

uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol p. Roman Ágh 

 

prezentácia – 24 

za – 22 

proti – 1 

zdržal sa – 1 

Návrh bol schválený. 
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Ďakujem. Konštatujem, že poslanca p. Roman Ágh mestské zastupiteľstvo poverilo                             

na vedenie zastupiteľstva v prípadoch určených zákonom o obecnom zriadení. 

 

Vážené mestské zastupiteľstvo! 

 

 Program dnešného zasadnutia je uvedený v pozvánke, ktorá vám bola zaslaná                   

do cloudového úložiska vrátane materiálu.  

 

Ide o materiál: „Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve spol. Nitrianskej 

investičnej, s. r. o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761) (FC 

Nitra, a. s., ŠKF Sereď, a. s.)“, mat. č. 1226/2022. 

 

Upozorňujem, že uvedený materiál nebol prerokovaný v mestskej rade, preto na ich zaradenie 

do programu dnešného rokovania je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva v súlade s rokovacím poriadkom mestského 

zastupiteľstva.      

 

Dodatočne vám boli do cloudového úložiska zaslané k vyššie uvedenému materiálu prílohy: 

 

- Príloha č. 1 Zmluva o nájme futbalového tréningového centra pod Zoborom 

- Príloha č. 2 Zmluva o nájme  futbalového štadióna pod Zoborom 

 

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). 

 

 

         Vážené poslankyne, vážení poslanci! 

 

 

Má niekto z poslancov mestského zastupiteľstva k takto predloženému návrhu  pripomienky, 

prípadne iný návrh na zmenu programu? 

 

 

p. Oremus – vzhľadom na tú hektickosť a také zvláštne okolnosti celého tohto mimoriadneho 

zastupiteľstva, dovolím si predložiť ešte jeden bod do dnešného programu a to je bod 

„Diskusia“, kde by sme vlastne mohli reagovať na okolnosti klubu FC Nitra, a. s.. Poprosím 

všetkých poslancov o podporu tohto môjho návrhu.   

 

p. primátor – myslím si, že ten bod dovoľuje sa rozprávať aj o tom, čo sa deje momentálne                    

v FC Nitra. 
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Hlasovanie č. 3 o návrhu potvrdiť do programu materiál č. 1226/2022 – „Návrh na zámer 

nakladania s majetkom vo vlastníctve spol. Nitrianskej investičnej, s. r. o. so sídlom 

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761) (FC Nitra, a. s., ŠKF Sereď, a. s.)“ 

 

prezentácia – 24 

za – 22 

proti – 0 

zdržal sa – 2 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 4 o návrhu p. Oremusa zaradiť do programu bod „Diskusia“ 

 

prezentácia – 24 

za – 20 

proti – 0 

zdržal sa – 3 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 5 o programe ako celku vrátane schválených zmien 

 

prezentácia – 24 

za – 23 

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. Štefana Štefeka  

 

a 

 

p. Pavla Obertáša 

 

 

Vážené mestské zastupiteľstvo,  

 

teraz pristúpime k pracovnej časti rokovania 3. bod – mat. č. 1226/2022. 
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3. Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve spol. Nitrianskej investičnej,                   

s. r. o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761) (FC Nitra,                

a. s., ŠKF Sereď, a. s.)        mat. č. 1226/2022 

 

Materiál uviedol Marek Hattas, primátor Mesta Nitra.  

 

(bez spravodajcu) 

 

p. Obertáš – všetko ste krásne povedali, zhrnuli vo vašom príhovore. Ja na začiatok hneď, 

nebyť toho, že som sa dozvedel od jedného z členov, že zvolávate nejaké stretnutie k FC 

Nitra. Ako nezaradený poslanec som absolútne z úradu informáciu nedostal. To znamená, že 

za zatvorenými dverami s pár ľuďmi ste to od začiatku celé FC riešili. To je na začiatok. 

Potom by som si dovolil tie zmluvy sme dostali dnes okolo jednej. Ja si myslím. že klobúk 

dole, pán Ďuran teda mal asi dosť ťažký víkend zložiť za nejaké tri dni nejaký obsah zmluvy. 

Ja sa chcem spýtať možno na nejaké konkrétne veci, ktoré z tých zmlúv vyplývajú. Lebo 

viem, že debata napríklad v rámci FC Sereď vôbec nebola nejaký 2,5 tisíc euro na štvrť rok. 

Pán Balko, opravte ma, bolo tam myslím, že 5 tisíc eur mesačne navrhnuté, keďže FC Nitra 

platila aj na FC Vion v prípade rekonštrukcie štadióna nejakých 8-9 tisíc za jeden zápas. 

Takže neviem, odkiaľ táto cifra vyšla. Je k tomu diskusia, tak OK, ale budeme sa pýtať. 

Začnem postupne. V obidvoch zmluvách je spomínané fitness – wellness. Zariadenie je 

majetkom FC Nitra. FC Nitra bude súhlasiť na prenájom Seredi bezplatne? Toto sú veci, ktoré 

sú riešené jednako pre jedného nájomcu aj druhého. A neviem o tom, že by Nitrianska 

investičná mohla to zariadenie v tom wellness - fitness prenajímať bez súhlasu FC Nitra. Toto 

by som poprosil odpoveď, ako to bude riešené. Na stretnutí síce bolo povedané, ale aj 

verejnosť by mohla teda počuť, že kto bude platiť súčasných zamestnancov, čo sa starajú 

o ihrisko a upratovanie? Ako to bude podelené? Takže aj toto by sa mohlo verejne 

prezentovať. Ďalej sa chcem spýtať. Futbalový štadión využíva aj HK Nitra, teda aspoň pre 

parkovanie hosťujúceho mužstva v prípadne zápasov. Bude to umožnené v prípade Serede, 

v prípade schválenia nájmu? Ďalšia otázočka. Koho majetok - kosačky sa budú využívať na 

kosenie vedľajších ihrísk? Sú majetkom FC Nitra. Takže ako toto bude poriešené? Či teda tie 

plochy bude mať pridelené FC Sereď v prípade schválenia a bude sa starať aj vlastnou 

technikou? V prípadne zase technika FC Nitra bude využívaná na starostlivosť o tie plochy, 

ktoré budú pridelené? Aby nevznikali nejaké problémy. Samozrejme, chápem, že to nie je 

naša starosť, ale teda reálne za tri dni pripravená zmluva, poslancom pred troma hodinami 

predložená asi vyvoláva dosť otázok, ktoré je treba si položiť. Potom mediálne, myslím, že 

bolo prezentované aj v rámci FC Sereď, či už dlžoba, nezaplatené nejaké mzdy hráčom, 

končiace zmluvy. Chcem sa spýtať jeden návrh. V podstate, keď sa bavíme a o nejakom 

nájme bytu, kde sa dáva nejaká kaucia, aby v prípade jej ukončenia teda nevznikli nejaké 

podlžnosti majiteľovi. Je problém zapracovať v prípade FC Sereď, v prípade schválenia, 

nejakú kauciu, aby sme neskončili s tým, že nebudú zaplatené za tri mesiace energie a my 

budeme mať sekeru a budeme si nárokovať ešte teda aj nejaké ušlé veci. Či je toto problém 

zapracovať do súčasných zmlúv? Vyslovene aj na tieto veci, aby nám to neodišlo potom do 

zabudnutia a zbytočne by sme mali nejaké právne problémy. Potom sa chcem spýtať v rámci 

Serede, je tam článok II. bod 2.2. – „Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že predmetom nájmu 
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na účely tejto zmluvy sa svojím vybudovaním stáva aj ďalšie vybavenie, ktoré bude 

vybudované v predmete nájmu v súlade s touto zmluvou so súhlasom prenajímateľa, ibaže 

prenajímateľ rozhodne inak“ Dá sa to nejako podrobnejšie vysvetliť tento článok? K tomu 

nájomnému som sa bavil, článok 6, teda štvrťročne 2,5 tisíca, ako sa došlo k takejto cifre? 

Lebo iná cifra padala na stretnutí, čo sme mali teraz v piatok na úrade. Takže ja by som 

poprosil vysvetlenie, že z čoho vyšlo týchto 2,5 tisíca. A posledná otázočka. Predpokladám, 

že asi na právneho zástupcu, ak je tu p. Ďurana alebo jeho zástupca. Všetky parcely v rámci 

futbalového štadióna vo vlastníctve Nitrianskej investičnej sú zahrnuté v týchto zmluvách? 

Nemôže sa nám stať, že nejaká parcela nám tu bude chýbať a zrazu budeme naháňať, že kto 

sa stará o to a kto sa stará o to? 

  

p. Ajdariová – ja by som v prvom rade len chcela potvrdiť slová pána Obertáša o tom, že sa 

FC rieši počas nejakých stretnutí som sa dozvedela od Miloša vo štvrtok poobede. Chcela by 

som vedieť, prečo sme neboli pozvaní teda všetci poslanci, keď sme sem boli dnes nahnaní na 

poslednú chvíľu, lebo do 16.5. treba rozhodnúť. Tento postup sa mi vôbec nepáči a rovnako 

sa mi nepáči to, že dnes 13,30 nám boli zaslané zmluvy. My takisto chodíme do práce. Nie 

sme nonstop na mailoch. A myslím si, že toto rozhodnutie, ktoré máme prijať, nie je 

rozhodnutie, ktoré je na týždeň, na dva, na mesiac. Bavíme sa tu aj o budúcnosti tristo detí, 

ktoré, ako iste vieme, chcú športovať. A my by sme mali byť v prvom rade tí, ktorí ich majú 

podporovať v tom, aby mohli športovať a aby im boli vytvorené podmienky. Mňa by 

zaujímalo okrem tých otázok, ktoré položil Paľo Obertáš. Odznelo tu od primátora, že bola 

zložená nejaká komisia, ktorá sa venovala dlhodobo pripravovaniu prenájmu tohto štadióna 

nášho. A mňa by zaujímalo, kto boli tí členovia, kým boli zvolení, navrhovaní. Pretože fakt 

veci, ktoré sa tu dozvedáme dnes, sa nestíham čudovať.        

            

p. Balko – vo faktickej, bohužiaľ, nebudem vedieť odpovedať na všetko. Čo sú veľmi dobré 

otázky. Čo nebudem vedieť, pokúsim sa a budem vedieť ja, tak v diskusii. Áno, tri veci veľmi 

správne. Riešime problém nie o päť minút dvanásť, ako povedal minule Miloš, ale po 

dvanástej. Tento problém riešime najmä z toho dôvodu, že nikto nevedel, že takýto problém 

mať budeme. Vysvetlím v diskusii. My sme sa o tom rozprávali. Pán primátor myslel 

komisiu, ktorá bola zvolená minulý rok a určovala o minuloročnom rozhodnutí o najmenej nie 

o tejto dlhodobej ročnej zmluve. Otázoky mal p. Obertáš veľmi dobré a veľa, ospravedlňujem 

sa, všetky si nepamätám. My sme sa o tom rozprávali na tom stretnutí. Do tohto my vstupovať 

nebudeme. ŠFK Sereď sama prevzala na seba zodpovednosť, že sa bude starať, nech si to rieši 

sama. To my predsa nebudeme za nich riešiť. Môžu si aj tieto technické veci aj kúpiť. Čo sa 

týka, či sú tam v tej zmluve navrhnuté všetky parcely, presne zo by potom mohol p. Refka. Čo 

sa týka právnych vecí, máme tu aj zástupcu p. Ďurana a sedí rovno za vami p. právnik Tomáš 

Šimuňák. Takže keď bude tých otázok viacej, tak potom poprosíme jeho, aby k tomu 

odpovedal. Takže ak na niečo sme náhodou zabudli, treba sa kľudne pripomenúť. A ja 

v Diskusii presne vysvetlím, prečo dnes, takto neskoro riešime problém, ktorý vôbec nemusel 

byť.  

 

p. Ajdariová – ja sa ospravedlňujem, že na faktickú faktickou, ale, p. viceprimátor. Ty teraz 

povieš, že nám nebudeš vedieť na všetky tie pripomienky zodpovedať, ale vy tu dnes od nás 
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chcete, aby sme my hlasovali, rozhodli o budúcnosti prenájmu FC. Tak buď dostaneme na 

všetko normálne odpovede. No, tak tu mal byť niekto, kto nám mal vedieť zodpovedať.  

 

p. Varga – je toto ťažká doba. V tejto dobe krachuje veľa eseročiek, akciových spoločnosti, 

ako je FC Nitra. Bohužiaľ, sa asi venujeme tomuto trošku neskoro, lebo vieme, že FC Nitra, 

sa ospravedlňujem dopredu, že je dlhodobo choré, snáď nejaká rakovina. Dnes ho 

nezachraňujeme, my sme dnes na kare. Či vôbec a koho ideme zachrániť. A niekedy je lepšie 

sa dostať na úplné dno a odraziť sa od neho, ako stále a ďalej sa budeme tápať. Ja viem, že je 

to možno taká filozofická otázka, ale to, čo aj tú kolegovia hovoria. To nie je otázka. Teraz 31 

poslancov má o niečom rozhodnúť a potom všetci povedia - však oni rozhodli. Tu sa bavíme 

už roky o tom, že ako to tu funguje. A zrazu 31 poslancov rozhodne či áno, či padne na 

kolená futbal, alebo nepadne na kolená a niekto si umyje ruky. Takže fakt, asi táto diskusie 

bude trošku dlhšia a bude sa ňou treba viacej zaoberať. Ako aj Peťa aj Paľo povedali, že to je 

škoda, že pred dvomi hodinami dostaneš dve zmluvy, nie som právnik a ani teda väčšina 

z nás. A teraz k tomu máme zaujať stanovisko. 

 

p. Ágh – ja si nemyslím, že to je diskusia o zachraňovaní FC Nitra. Ja si myslím, že FC Nitra 

si nezaslúži zachraňovať. Venovala sa jej kopec času, kopec úsilia za posledné roky. A musím 

povedať, že dokonca fanúšikovia FC Nitra prajú FC Nitra už večný odpočinok. Boli by radi, 

keby tu vznikol úplne nejaký iný futbal a futbalový klub. My sa tu dnes bavíme asi o tom, že  

chceme pomôcť mládeži. Dúfam, že o FC Nitra, a. s. dnes nejde, aj keď niekto môže tvrdiť, 

alebo môže povedať, že sú to spojené nádoby, áno, sú. Ale ja hovorím, že žiaľbohu, že sú to 

spojené nádoby, pretože ozaj ide asi o tú mládež a nie o akciovú spoločnosť FC Nitra. 

 

p. Košťál – ja sa chcem spýtať p. viceprimátora Balka. Mal si tu niekoľko rokovaní a pokiaľ 

mám informácie, si hovoril, aby jednu vec, že koho budeš prizývať na tieto rokovania a koho 

nie. Úplne sa stotožňujem  s mojimi predchodcami s Peťou Ajdariovou a Paľom Obertášom.  

Nedostal som žiadnu informáciu, milerád by som sa zúčastnil toho rokovania. A takisto som 

sa to dopočul hodinu predtým, že tu nejaké rokovanie je. Na jednej strane ty, ty si určoval, 

koho pozveš a koho nepozveš, alebo tí čo mali možnosť sem prísť? A teraz v konečnom 

dôsledku, ako hovoria aj moji kolegovci, kolegovia, máme tu teraz o niečom rozhodnúť ako 

mestské zastupiteľstvo. Prečo? Je tu problém priznať? Hovoríte čestne, transparentne. Prečo 

ste nás neprizvali v predstihu, že takéto niečo bude? Máte s tým problém? Ako fakt, ja sa 

pýtam. A druhú vec. Keď sme sa tu bavili o majetkových vysporiadaniach, tak rád by som 

vedel, komu bude patriť ihrisko za riekou? Lebo to nie je vo vlastníctve mesta Nitry. Komu 

bude patrí podľa zmluvy, keď si pozriete? 

 

p. Špoták – ja len stručne odpoviem na vaše pripomienky ohľadom tej účasti. Boli pozvaní 

rozhodnutím primátora zástupcovia všetkých politických klubov viackrát. A až vo štvrtok sa 

dozvedeli, že treba riešiť niečo do pondelka s nejakým dedlajnom. Možno, že by bol čas 

potom aj na diskusiu so všetkými poslancami. Ale aj zástupcovia tvojho aktuálneho 

politického klubu tam boli.  
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p. Obertáš – my sme všetci poslanci dostali mandát od obyvateľov. Žiadny klub, žiadny 

predsedovia. 31 demokratických zvolených poslancov. Máme právo na všetky informácie 

rovnako na rozhodovanie v zastupiteľstve. To si treba uvedomiť, vážené vedenie. Ja keby som 

sa nebol dozvedel, že teda je to prvé stretnutie pred 2 týždňami, tak ani o tom neviem, veď 

som len Paľo Obertáš, poslanec Klokočiny s 2 424 hlasmi, čo to je pre vás, samozrejme, nemá 

zmysel tu s ním komunikovať. Ale takisto som názor občanov a tlmočím tiež nejaké 

rozhodnutia. Tak poprosím. Teraz si tu idete vyslovene ruku umývať nad niečím, čo už malo 

byť dávno riešené a dávno spoločne. 

  

p. Oremus – v prvom rade budem odpovedať p. Hattasovi, ktorým ma obvinil z toho, že ja 

som v nejakom konflikte záujmu. Ja som verejne činná osoba a bol som zvolený, ako 

poslanec mesta za mestskú časť Chrenová – Janíkovce. V klube FC Nitra, ani v občianskom 

združení nemám žiadny majetkový podiel, aby bolo jasné. Takisto nemám žiadne nejaké 

pohľadávky voči klubu. Jediné, čo sa má týka je to, že tu mám dvoch synov, takže viem, aká 

je situácia v klube a preto, nie len preto, ale aj preto mi záleží na tom, aby sme naozaj urobili 

maximum pre záchranu klubu. Teraz hľadať vinníka by sme tu strávili strašne veľa hodín, 

pretože naozaj toto je vyvrcholenie určitého dlhodobého proces, kedy v rámci FC Nitra to 

vlastne fungovalo v určitom režime. Potom po zmene vedenia mesta Nitra, kedy prišiel nový 

primátor s novými ľuďmi, ktorí úplne otvorene povedali, že šport nie je ich priorita, tak 

nasledovali zmeny v rámci akciovej spoločnosti také, ktoré sme nestíhali ani registrovať, sme 

sa dozvedeli len z novín, ako sa tam menia akcionári. No a vlastne tým pádom sa ešte 

môžeme čudovať, že to vydržalo tri roky. A dnes tu stojíme pred ťažkou dilemou, že čo 

urobiť. Za tie tri roky Mesto Nitra nedalo jedno euro dotácie pre tento klub, pretože, áno, 

platia nejaké pravidlá. A klub má podlžnosti voči Mestu, ale ani jeden zo štatutárov v tom 

čase nepôsobil v klube a tým pádom ťažko ich obviňovať za to, že táto situácia nastala. 

Realita je taká, že ste nedokázali za tri roky nájsť spôsob, ako tieto veci vysporiadať. A 

napriek tomu, že nemá Mesto podiel v akciovej spoločnosti, ale mesto je reprezentované 

mládežníkmi na rôznych fórach. A o tej akadémii viete. Vy ste sa mali zaujímať o to, ako 

daný klub stojí. A ako vyriešiť tú podlžnosť, aby sme mohli spustiť znova každoročný 

dotačný systém, ktorý tu bol zaužívaný a vďaka čomu vlastne klub stále fungoval. Je naozaj 

teraz hodina 12 a dnes to ani nie je nájomná zmluva, ale samotná dotácia, ktorú by som v 

rámci bode Diskusia chcel navrhnúť, pretože dnes musia splniť aj finančné kritériá SFZ, FC 

Nitra a tým pádom splniť tie výhrady, ktoré sú. A sú teda dve. Jedna je nájomná zmluva, 

ktorú si myslím, že asi vyriešime, ale druhá vec je aj finančné kritériá. To znamená zaplatenie 

finančných podlžností klubu voči inštitúciám, ako je daňový úrad, sociálna poisťovňa, a tak 

ďalej. A pokiaľ toto bude splnené, tak vtedy môžeme dostať licenciu znova na mládež na 

ďalší rok. To, čo bude s Áčkom, to znamená s A množstvom, je otázka, ktorú budeme riešiť, 

alebo sa zapodievať na konci júna, kedy skončí súťaž. A v rámci aj chystanej reorganizácie 

uvidíme vlastne, že či Áčko bude v tretej lige, alebo vypadne do štvrtej. Modlím sa za to, aby 

v tej tretej lige zostalo. A dúfam, že aj ten náš počin, alebo to rozhodnutie dnes tomu 

napomôže, aby to A mužstvo v tej tretej lige zostalo. Aby sme mohli začať ten ozdravný 

proces v rámci FC Nitra. Ako vidíme, prišlo k zmenám v piatok na valnom zhromaždení FC 

Nitra. Sú tu noví štatutári klubu. Dnes bola zaslaná takisto žiadosť na Mesto. Snažím sa 

urobiť kópiu, aby aj poslanci mali túto žiadosť pred sebou. Dobre, teraz sme v bode ohľade 
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nájomných zmlúv. Tam si ešte neodpustím poznámku, že na jednej strane výčitky voči FC 

Nitra, ale voči Seredi - všetko je perfektné všetko tip-top. A dokonca tam ideme dávať, kde by 

malo byť komerčné nájomné, tak tam ideme dávať 2500 euro za štvrťrok nájomné. Hoci 

dobre vieme z tých debát, ktoré sme mali za zatvorenými dverami, že komerčný nájom je asi 

taký, že pokiaľ cudzie mužstvo hrá na našom štadióne, tak zaplatí 8,5 tisíca euro za 

majstrovský zápas na našom hlavnom štadióne. Za jeden zápas, to znamená, keď je normálna 

súťaž a hrali by u nás Sereďania dva zápasy za mesiac. Bavíme sa o sume zhruba 15, 16 tisíc 

euro, ale my navrhujeme, naše mesto, naše vedenie navrhuje nájom 2500 euro štvrťročne 

tomuto klubu Sereď. To znamená, že aj tam vidíte ten lokálpatriotizmus, aké súčasné vedenie 

má. Mňa mrzí, že za tri roky ste nenašli spôsob, ako uvoľniť možnosť dotovať FC Nitra. A 

vám to vlastne vyhovovalo, že ten stav bol taký, aký bol a že tým pádom ste nemuseli dávať 

dotáciu vo výške 150 až 200 tisíc eur, ako to bolo po minulé roky. A je zaujímavé, že v 

minulosti predchádzajúce vedenie a primátor takisto, ako mesto sme tam nemali žiadnu akciu, 

ale bol tam zástupca z radov, či už  poslancov a vždy museli podpisovať zmluvy dvaja. To 

znamená, že zástupca akcionárov a zástupca Mesta Nitry, pretože ten štadión má hodnotu, 

ktorú Mesto poskytuje jednoeurovým nájomným ročným, a takisto keď hradí energie, tak je to 

podľa mňa veľký vklad a plus dotácia, ktorá v minulosti bola bežná. Takže úplne na mieste, 

pokiaľ by ste vy mali záujem, ten zástupca tam mohol byť. A mrzia ma teraz tie výčitky na 

moju adresu, že ako mesto Nitra tam nie je zastúpené. Dobre, však to len ukazuje ten váš 

pohľad na FC Nitra, ako sa k nemu správate celý ten čas. Macocha by sa ešte správala k 

svojim deťom ako sa vy správate k FC Nitra. Ale dobre. Takže toľko z mojej strany zatiaľ a 

určite ešte budem v rámci debaty pokračovať.  

 

p. Ágh – nedá mi nejako nereagovať na niektoré veci, ktoré tu boli pred chvíľu povedané. 

Jedna z nich, ktorá tu zaznela bolo, že šport nie je prioritou tohto vedenia. Tak ja teraz len na 

osvieženie pamäte. Na nie tak dávnom zastupiteľstve toto Mesto rozdelilo asi 6 tisíc dotáciu 

športovým klubom. Medzi týmito športovými klubmi boli športové kluby strategického 

charakteru, kde napríklad Hokejový klub Nitra získal dotáciu 197 tisíc eur. Z individuálnych  

športov to bola atletika, kde získali 58 tisíc eur. A potom môžeme hovoriť o ostatných 

športových kluboch, ktoré dostali dotáciu. Takže povedať, že toto vedenie nepovažuje šport 

za dôležité, alebo nie je prioritou, je úplne mylné. Dokonca si dovolím tvrdiť, že za posledné 

roky toto Mesto na dotáciách na priamych a transparentných dotáciách rozdalo vôbec najviac 

peňazí na šport, vôbec. K tým finančným náležitostiam a k tomu, čo príde v tej diskusii. FC 

Nitra, akciová spoločnosť musí spĺňať nejaké finančné náležitosti, aby získalo, alebo aby jej 

zostala licencia, ja neviem presne, ako to je dobre pomenovať. Ale to, čo ja držím v rukách, je 

žiadosť FC Nitra - mládež občianske združenie, ktoré žiada o 100 tisíc na splnenie licenčných 

kritérií. Tak ja teda neviem, teda čo to má spoločné s FC Nitra, a. s., keď FC Nitra, a. s. 

potrebuje zaplatiť podlžnosti, tak asi FC Nitra má žiadať. A keď nespĺňa podmienky na to, 

aby mohla žiadať od Mesta, tak je to potom asi bezpredmetné. No a pokiaľ ide o tú Sereď, 

osobne si myslíte, že ten nájom asi nie je úplne komerčný. Ale na konci dňa, ktorý z klubov 

nám platí komerčný nájom? A zabudlo sa ešte povedať, že FC Sereď sa bude starať o ten 

štadión za svoje financie. Keby sme ho neprenajali, tak budeme to samozrejme platiť my. A ja 

osobne nemám s tým problém, keď tu bude hrať  FC Sereď. Budeme tu mať prvú ligu a ľudia 
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sa budú mať na čo pozrieť. Pokiaľ ide o ten lokálpatriotizmus. FC Nitra nesie vo svojom 

názve názov mesta Nitra, robí mestu Nitra hanbu. Pokiaľ ide o mňa. 

  

p. Ajdariová – Roman, nedá mi nezareagovať na teba, keď už si použil slová osvieženie 

pamäte. Ja si veľmi dobre pamätám a dovolím si osviežiť pamäť tebe, ako si svojej plnej 

výške v januári 2019 skákal dva metre do luftu vzadu v zasadačke, keď sa mali prideľovať 

dotácie hokejovému klubu. Ja viem, že sa krásne robia selfička, keď sme strieborní, ale nie 

všetci máme krátkodobú pamäť, ako rybka Dory. Ty si bol jeden z tých, ktorý bol proti 

dotáciám, tak sa tu teraz nehraj na to. Ja si myslím, že ešte Miloš dostane slovo a vypľuje vám 

sumár, ako sa tu podporoval aj v minulosti šport. A druhá vec je tá. Áno, je pekné, že, hej, tak 

by si tu chcel Sereď. Ale, preboha živého, sme Nitrančania a v prvom rade podporujme naše 

kluby. A prepáč, áno, nitrianske kluby neplatia toľko. A práve preto tá Sereď by nemala platiť 

10 tisíc eur, keď už ju tu tak veľmi chcete, ročne. Si to rozrátaj, akým spôsobom tu 

podporujeme iné športové kluby, alebo kluby, kde sú športovci, ktorí sú telesne postihnutí. Sa 

tu o 500 eur doťahujeme ako malé deti. 

 

p. Ágh – ja sa dopredu ospravedlňujem, že reagujem faktickou na faktickú, ale zazneli tu veci, 

ktoré nie sú úplne pravdivé. Treba si pozrieť hlasovanie o dotáciách aj v tom roku, ktorý si 

spomínala. Treba sa pozrieť, akým spôsobom som hlasoval. Samozrejme, nejakou formou sa 

kreovalo, boli jednania a nejakým spôsobom sa kreoval sa spôsob, akým boli pridelené 

dotácie. A bez toho, aby boli nastavené jasné pravidlá, kto a aký klub, za akých podmienok 

dostane koľko peňazí, tak som nebol ochotný hlasovať za také pridelenie dotácií. To bolo 

jasné. A to si myslím, že to je práca každého z nás, pokiaľ je presvedčiť o tom, že nie sú jasne 

stanovené podmienky, za akých kto a koľko dostane. Tak by sa mal postaviť na tú opačnú 

stranu. Mali sa postaviť za to, aby to bolo transparentné, aby to bolo jasné.  

 

p. Barbarič – ja by som chcel poprosiť predsedajúceho, aby naozaj kontroloval. Je to v zmysle 

rokovacieho poriadku, sa nemôžete reagovať fakticky na faktickú poznámku. A takto sa tu 

zbytočne zdržujeme. Je tu verejnosť, ktorá chce vystúpiť. Myslím si, že mali sme radšej dať 

im priestor. 

 

p. Špoták - ďakujem za upozornenie. Budem sa snažiť. 

 

p. Ajdariová – vy máte o dodržiavaní pravidiel čo najmenej hovoriť. Keby sa tu dodržiavali 

pravidlá,  tak dnes 16.5., rozprávam ja, a ak ťa rodičia slušne vychovali, neskáč mi do reči. 

No, áno, budem rozprávať, pretože toto je jediné miesto, kde môžem rozprávať, pretože ja tu 

mám rozhodovať o niečom, aj ja. Tak, ako povedal aj Paľo Obertáš. Je tu 31 poslancov. A 

teraz zrazu my tu máme za niečo hlasovať, o čom sa tu dozvedáme teraz v tejto chvíli. A ty sa 

potom čuduješ, že človek dáva faktickú na faktickú. Keď p. poslanec Ágh ide osviežovať 

pamäť, ako my sme podporovali šport. Tak, prepáč, sa prihlásim! Pretože tú pamäť treba 

osviežiť a transparentne. A už, p. viceprimátor, budem do diskusie.  

 

p. Štefek – ja už neviem ani, kde začať. Po tom, čo tu prebieha trištvrte hodinu, tak musím 

povedať, že sa hanbím. Hanbím sa pred deťmi, ktoré tu sedia a hanbím sa pred ich rodičmi 



11 
 

a hanbím sa rovnako aj za tú situáciu, ktorá je momentálne na FC Nitra. lebo je to aj vďaka 

našej nečinnosti, aj mojej. Ja som na to upozorňoval a teraz som sa mohol utešovať, že to, čo 

som povedal Danovi Balkovi pred troma rokmi, že čím skôr treba prevziať energie z klubu na 

Mesto akýmkoľvek spôsobnom, tak teraz to riešime. Mal som byť tvrdý pred rokom, keď sme 

sa stretli, keď tu boli štyri žiadosti a nebolo zvolané mestské zastupiteľstvo, že komu štadión 

dáme, keby som bol zavolaný, ako ten, čo tam pôsobil päť rokov. Áno, ja som tam strávil päť 

rokov života a všeličo som si musel odskákať aj predtým, aj potom. Bolo tu jedno nemilé 

rokovanie, keď sme potvrdili, že futbalová akadémia v dobe. Člen futbalovej akadémie v 5. až 

9. ročníka bude musieť chodiť na ZŠ Tulipánová a nie ZŠ Fatranská alebo Nábrežie mládeže 

alebo Benkova. Všeličo som bol na sociálnych sieťach od určitých rodičov, len nie Štefek. 

A o ďalších veciach, o tom hovoriť ani nebudem. A rovnako som mal byť prísnejší, aj sám na 

seba, keď som 10. januára napísal p. Hattasovi esemesku, že stretnime sa kvôli problémom 

s FC Nitra a doteraz sme sa nestretli. Áno, raz nemohol on, raz som nemohol ja. Potom som si 

myslel, že keď je štatutár, tak to má urobiť on. A chcem povedať, poslanci, že ten mu písal za 

tú vec a ten za tú a ani sa neunúval k odpovedi. Takže nebudem ho tu teraz riešiť, lebo tu 

teraz nie je. Aj som teraz prekvapený, že takýmto štýlom sa dnešné rokovanie zastupiteľstva 

vedie. Ale každopádne nemôžeme oddeliť od tejto majetkovej podstaty, ktorú tú dnes máme, 

riešiť tú športovú, to jednoducho nejde. O mnohých veciach teda vieme ako sledovatelia 

médií. Tešia nás výsledky, ktoré naše družstvá dosahujú, či sú to dorastenci v rámci teda 

futbalovej akadémie. Niekto stojí lepšie, niekto stojí horšie. Zažili sme slávu Nitry v dávnych 

časoch. Zažili sme tu pred štyrmi rokmi, keď hrali dorastenci FC Nitra tú pomyslenú Ligu 

majstrov, a tak ďalej. ale dnes je hanbou, je veľkou hanbou, aby sa rodičia našich detí skladali 

na to, aby sa mali vôbec kde prezliekať. Nieže mali za čo vycestovať, a tak ďalej, aby sa tu tri 

roky skladali na priestory v unimobunkách, kde teda musia sami z vyzbieraných príspevkov 

neprispievať na odmenu trénerovi, na autobus, alebo na nejaký letný kemp, ale na to, aby sa 

mali kde prezliekať. Toto musíme okamžite a zásadne vyriešiť. My sme zatvorili šatne, lebo 

nespĺňajú podmienky. A ja, keď som odchádzal z predstavenstva FC, tak klub zostal aj 

v nejakom finančnom stave, neboli tam nejaké zásadné dlhy. Nechal som tam pripravený 

projekt na rekonštrukciu štadióna spolu s kolegami, nie Štefek. Štefek plus nejaká partia. A 

kde sme sa žiadali, aby bola uprednostnená futbalová akadémia a stánky pod tribúnou pred 

rekonštrukciou umelej trávnatej plochy. Žiaľ, z rozhodnutia predstavenstva a možno aj 

vedenia mesta bola podporená výmena umelej trávy. Dnes by mohla celá naša mládež byť 

pod tou B tribúnou v tých normálnych kontajneroch na úrovni. Koniec koncov, je to tam 

pripravené. Treba sa nad tým zamyslieť, čo sme urobili a čo sme urobiť nemali. A narovnako, 

keď sme sa stretli tento týždeň alebo teda minulý týždeň. Tak keď sme sa tu dozvedeli, že 

Sereď. Veď Sereď tu bola aj pred rokom, i keď vtedy mala zazmluvnený Štadión v Trnave. 

Uchádzala sa. Sereď prišla znovu. A ja som stále predpokladal, že príde k fúzii a že budeme 

mať jedno IČO. Že budeme fungovať pod jedným IČO-m a zachováme prvú ligu, akadémiu. 

Terajší chlapci, pred ktorými klobúk dole pred nimi, že aj napriek tomu, že v akej situácii sa 

klub nachádza, že hája farby FC Nitra. A tá Nitra tam je, či chceme alebo nechceme. Je to táto 

Nitra. A rovnako klobúk dole pred všetkými rodičmi, ktorí prispievajú, veria a nádejajú sa, že 

neodišli z FC Nitra. Veď mnohí odišli. Či už do útvaru talentovanej mládeže, či už do Vionu 

alebo do iných akadémií. A stále sa nádejajú, že niečo tu urobíme a pôjde to ďalej. Ale keď 

vieme, že Sereď dnes nemá záujem, aby sa sfúzovali kluby v jedno IČO, pretože má obavu 
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z dlhov, ktoré na FC Nitra sú. Dnes nevieme, v akej výške. V piatok bolo valné 

zhromaždenie, sú noví členovia predstavenstva, noví členovia dozornej rady. Ja neviem, či 

mám k tomu pogratulovať, že boli zvolení, alebo úprimnú sústrasť vyjadriť. Pretože, či to 

chceme počuť, alebo to nechceme počuť, tak sú členovia predstavenstva a členovia dozornej 

rady v cudzej firme. A budú sa starať tak, ako som sa staral ja o chod cudzej firmy. Aby to 

aspoň koľko-toľko navonok vyzeralo, tak veľmi sa budú starať o majetok o iných akcionárov. 

O ten, myslím, duševný majetok FC Nitra, pretože akcionárom je úplne niekto iný. Ten niekto 

iný vlastní aj naše deti, pretože tie sú registrované pod FC Nitra. k fúzii zrejme nepríde, i keď 

možno by tu mala Sereď pôsobiť, tak uvidíme, ako rozhodneme. Možnože sa bude o tom 

rozmýšľať. Samozrejme, že je tu stále otrepávaný zo stanov Slovenského futbalového zväzu 

ten článok 16, že príchod Serede do Nitry sa bude vnímať ako účelový. Dnes my tu 

akýkoľvek krok urobíme, tak ani jeden, ani druhý nemusí byť potvrdený orgánmi 

Slovenského futbalového zväzu, takže môžeme tu sedieť aj do polnoci. Keď ten akt podania 

má byť a neviem, či je to šité horúcou ihlou, alebo ako, ale príliš ďaleko to zašlo. A naozaj, 

vedenie malo možnosť tri roky rokovať. Veď to, čo sa deje, sa deje na našom majetku. Na 

našom zrekonštruovanom štadióne, my za ten štadión platíme úver a ešte budeme splácať. 

Rovnako som povedal pred tromi rokmi Danovi Balkovi na zastupiteľstve niekoľkokrát 

a naposledy minulý týždeň na tých dvoch rokovaniach predsedov poslaneckých klubov, tak to 

bolo vnímané, že jednoducho z týchto procesov vypojiť Nitriansku investičnú. Načo sa takto 

škrabeme rukou, ani neviem, ako. Poďme urobiť priamy vzťah - Mesto Nitra a FC. 

Samozrejme, že tá situácia, v ktorej sa FC nachádza, môže trvať do konkurzu. A tak sa bude 

to meno čistiť, že bude nový názov klubu a pôjdeme od najnižších súťaží. Aj to je jedna 

z možností. Ja neviem, akú má p. predseda predstavenstva Lenčeš teraz predstavu 

o fungovaní, aké má garancie od akcionárov, že tam budú nalievať peniaze. Vieme, že 

futbalový klub, hociktorý, ktorý je vo Fortuna lige, na svoj chod potrebuje približne milión 

eur. Treba povedať aj to, že áno, určité kluby sa za tieto tri roky tešili, pretože mali o tých 

pomyslených 150-200 tisíc v globále rozdelených viac peňazí, ktoré na úkor FC Nitra išlo 

medzi ostatných. A nemôžme sa tešiť len zo všetkých tých, čo dosiahli dobré výsledky. 

Chvalabohu, tešíme sa z úspechu hokejistov, volejbalistiek, a tak ďalej. Ale mňa tešia aj tie 

výsledky, ktoré dosahuje stále naša mládež v FC, je ich 360, taký klub v Nitre neexistuje. My 

sa môžeme hrať aj na ČFK, na Chrenovej, aj v Janíkovciach, že ideme robiť mládež a ja 

neviem, čo. To bez jedného veľkého klubu, ktorý teda hrá  najvyššiu súťaž. Sa tu nehrajme, že 

dosiahneme nejaké výsledky, práve naopak, deti nám budú odchádzať kade - tade. Mňa 

prekvapilo, p. Balko, vaše stanovisko, ktoré ste zaprezentovali pred Nitrianskymi novinami, 

že v hre je aj ČFK. Lebo na tých stretnutiach, je fakt, že z jedného som musel odísť skôr, ale 

čo som sa pýtal aj kolegov, tak nikdy neodznelo, že aj ČFK, a tak ďalej by mohol mať záujem 

o nejaký vstup do FC Nitra. Aj to je možno budúcnosť, aj tam je nejaké IČO. Oni tých svojich 

mládežníkov na jeden a pol štadióne, lebo to je taký štadión. Tu je jeden normálne s hracou 

plochou a ten druhý je umelý, ktorý nemá parametre a určite nespĺňa na žiadnu súťaž, možno 

na nejakú mládežnícku, prípravkárov, alebo jedenásť, trinásťroční, čo hrajú na pol ihriska. 

Ale, áno, stojí to za úvahu, ako spojiť aj tú športovú časť. Možno Sereď, možno FC Nitra, 

možno ČFK, ktoré bude mať najčistejšie IČO a čo bude priechodné na Slovenskom 

futbalovom zväze. Veď my dnes nevieme dlhy. Už tu bolo povedané, že Sereď má také isté 

problémy od decembra ako FC Nitra. Kto nám to povie? Neviem, či tu dnes niekto je zo 
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Serede alebo čaká do polnoci, že im príde, neviem kým, podpísané uznesenie. Síce Ferko 

Refka podpisuje, pardon. Ten čaká len na to čo sa tu odhlasuje a on podpíše zmluvu s niekým 

a bude sa rýchlo doručovať do Bratislavy. Takže dnes tu môžeme sedieť do polnoci, môžeme 

dobre rozhodnúť a nakoniec to rozhodnutie je aj tak na strane Slovenského futbalového 

zväzu. Toto je majetková vec. Ale poďme riešiť aj to financovanie. Ja sa čudujem, že vy za tri 

roky ste neboli schopní nájsť kľuč, ako vysporiadať ten pomyslený dlh a nepomôcť FC Nitra. 

najmä teda tej mládeži. Lebo vždy tá dotácia bola nasmerovaná na mládež. A znova 

zdôrazňujem, je hanbou, že rodičia detí sa zbierajú na to, aby sa mali kde prezliekať. To si 

neviem ani predstaviť. Samozrejme, že pred uzatvorením diskusie k tomuto bodu žiadam 

o poradu poslaneckých klubov s tým, že po tej porade ešte budeme môcť v rámci Diskusie 

k tomuto bodu navrhnúť určité uznesenie, pretože nie som spokojný. Naozaj to, čo nám dnes 

prichádzalo, že základný materiál prišiel v piatok z organizačného. Vidím tiež, že to 

uznesenie mohlo byť trošku inak postavené. Dnes nám prišla jedna zmluva, potom o tretej 

nám prišla druhá zmluva. A pri tých povinnostiach sme si to nemohli celkom doštudovať. 

Viem, že sú tam veci spojené a napojené na to, že či dostanú licenciu, tá podmienka teda je 

tam zachovaná. Kolegovia hovoria, že ste sa dohodli po mojom odchode na inej cifre od 

Serede. Dnes je to zmenené. Kto to, kedy zmenil? Samozrejme, že v rámci diskusie tam môže 

navrhnúť kto chce, akú čiastku. Otázne je, že či bude rešpektovaná. Ale každopádne tie 

energie je potrebné zobrať na nás, každopádne treba na nás prevziať tú ťarchu za mládež. 

A nie teda len dotáciu na činnosť, ale aj dotácia za to, kde sa teraz prezliekajú, za tie 

kontajnery. Toto musí byť na našich pleciach. To nemôžeme žiadať, aby toto platili rodičia. 

To neplatia rodičia v žiadnom klube, tak nebudú to určite platiť ani v FC Nitra.                   

 

p. Varga – na margo kolegu Štefana Štefeka, financie. My tu ideme o niečom rozhodovať. 

Prečo tu nemáme v dôvodovej správe príjmy, výdavky, záväzky, pohľadávky, koľko platia 

rodičia, kde sú peniaze za hosťovanie hráčov, kde sú ostatné peniaze? Prečo to tu nemáme, 

keď o nich máme rozhodovať? Všetkým nám 31 poslancom určite záleží na tých deťoch. 

A my nič o tom nevieme a my máme o tom rozhodovať!      

 

p. Špoták – len poviem, že nerozhodujeme o peniazoch, ale o nájomnej zmluve. A neviem, či 

máme prístup k tým informáciám.  

 

p. Dovičovič – troška opadli emócie a ja by som bol rád, keby sme naozaj zostali pri faktoch. 

Ja som chodil na ten futbalový štadión, ešte keď tam bola škvárová dráha. A ešte keď tam 

behali Mišo Pucher, Putera a takíto hráči. Kde Fedor Štarke hral o dvadsať rokov po nich. 

Zostaňme pri faktoch, poprosím. Začnem materiálom. Zámerom materiálu je záchrana 

futbalovej mládeže v meste Nitra. To z tohto materiálu nijako nevyplýva, a ani z tých príloh. 

A plnenie si záväzkov medzi Nitrianskou investičnou a Slovenským futbalovým zväzom 

plynúce z dotácie na výstavbu nového štadióna, ako aj na jeho využívania na hranie zápasov v 

najvyššej Slovenskej futbalovej lige. Nie je to pravda. Žiadna z uzatvorených zmlúv 

nevyžaduje, aby sa na tomto štadióne hrala najvyššia futbalová súťaž. Nie je to pravda. tie 

zmluvy nie je problém nájsť. Tie zmluvy nie je problém si pozrieť. Nič také v tých zmluvách 

nie je. Ďalej. Budem čítať z materiálu. Mesto Nitra eviduje žiadosť oboch futbalových klubov 

o nájom majetku Nitrianskej investičnej vo futbalovom areáli pod hradom. Pre mňa je 
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v prvom rade prekvapenie, že sa to nazýva futbalový areál pod hradom. To je prvýkrát, kedy 

sa stretávam s takýmto označením. Ale nech. Ja som sa teda zúčastnil len týchto dvoch 

stretnutí, ktoré sa odohrali minulý týždeň utorok a štvrtok. Mimochodom, keď už sa bavíme 

o predsedoch poslaneckých klubov, tak ja som predseda poslaneckého klubu a ani raz som 

pozvánku nedostal a vždy som ju dostal len sprostredkovane, že mi ju niekto z kolegov 

preposlal. Pokiaľ viem, k dispozícii sme dostali jedine žiadosť a nie Mesto Nitra eviduje, 

Mesto Nitra neeviduje žiadnu žiadosť o prenájom futbalového štadióna, ktorý je vo 

vlastníctve Nitrianskej investičnej, sme dostali len žiadosť, ktorú adresovalo Nitrianskej 

investičnej ŠKF Sereď, a. s.. Ja som žiadnu žiadosť FC Nitra, a. s. o prenájom štadióna 

nevidel. Ak ju niekto videl, tak, poprosím, keby nás s tým oboznámil. Na tých stretnutiach 

v utorok a štvrtok, bohužiaľ, ja som to tam povedal a tuto to zopakujem. Nie je o päť minút 

dvanásť, je trištvrte na tri, alebo možno aj päť, desať, tak ako je teraz reálne z hľadiska 

riešenia problémov. My sme sa totiž zišli k vyriešeniu dvoch problémov. Čo so žiadosťou 

ŠKF Sereď a čo s nitrianskymi futbalistami najmä s mládežou? Namiesto toho, aby sa nám 

podarilo na tom stretnutí vyriešiť tieto dva problémy, vygenerovalo sa aspoň dvadsať ďalších. 

Dnes som dostal a aj Peter Oremus to rozdával, žiadosť subjektu, ktorým je FC Nitra – 

mládež, občianske združenie. Ja netuším, aký je vzťah medzi FC Nitra a. s. a FC Nitra – 

mládež občianske združenie. To, čo som tu počúval, že vraj tieto dva subjekty majú rovnaké 

IČO, nie je vhodné ani do MŠ takéto niečo rozprávať. To je jednoducho hlúposť, pretože 

zákony platné v tomto štáte to nepripúšťajú. Možno to teraz zvulgarizujem, ale poviem to 

hlúpo, nás  nejaký ŠKF Sereď zaujímať nemusí, myslím teraz zastupiteľstvo tohto mesta. 

Fanúšikov futbalu môže. A iste ich bude zaujímať to, ak budú môcť chodiť na ligový futbal. 

Možno nám sem fanúšikovia Trnavy prídu rozmlátiť štadión alebo Slovana, ako to zvyknú, 

keď tu bude hrať Sereď. Ale áno, tým, že by sme prenajali štadión na základe žiadosti, 

respektíve Nitrianska investičná by prenajala štadión, by z toho, čo deklarovali. Bohužiaľ, v 

utorok bol na stretnutí jeden, teda podľa toho, ako deklaroval, z akcionárov ŠKF Sereď, a. s. 

a vo štvrtok tam bol športový manažér alebo generálny manažér. Neviem presne, ako znela 

jeho pozícia. Takže, keď sa zakaždým bavíme s niekým iným, nie je to celkom dobrá 

možnosť dospieť k rozumnej dohode. Nie je pravdou ani to, čo sa tu píše, že na poslednom 

stretnutí predsedov poslaneckých klubov 12.5. prišlo k zhode na riešení danej situácie, ktorá 

nastala. Jej výsledkom sú pripravené nájomné zmluvy pre oba kluby. So všetkou snahou 

z nás, ktorí sme tam boli prítomní, formulovať nejaké zadanie doktorovi Ďuranovi na to, aby 

bol schopný vypracovať aspoň v hrubých rysoch nájomné zmluvy. A to musím dať teraz 

klobúk predným, čo dokázal na základe v zásade chaotického zadania, ktoré si tam 

od prítomných vypočul. Klobúk dole. Tie zmluvy sú v tomto momente podľa toho, ako som si 

ich stihol od tej 12,49 h, kedy sa mi objavili v počítači, pozrieť, sú naozaj vypracované, 

myslím si, že s maximálne možnou profesionalitou aj z hľadiska časových, aj teda všetkých 

možností, ktoré sme k tomu dali. K tej stránke, o ktorej tu hovoril p. Štefek. Ja som to povedal 

obidvom zástupcom ŠKF Sereď. Keď si prečítate stanovy Slovenského futbalového zväzu 

článok 16 ods. 5 a jeho text, v ktorom definuje, čo je to účelové konanie, ktoré je prekážkou 

vydanie licencie. Ja síce nie som právnik, ale byť na mieste člena licenčnej komisie, tak rovno 

tú žiadosť odložím, pretože to, čo ideme urobiť, ak to teda urobíme, je priam vzorovým 

príkladom naplnenia toho, čo ten článok zakazuje. Priam vzorový. Takže tak, ako povedal aj 

Števo Štefek, naša snaha nemusí v tomto bode byť korunovaná úspechom. A teda nech sa 
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dohodneme na akýchkoľvek podmienkach, tak to ešte neznamená, že 27., pretože 27. mája má 

rokovať licenčná komisia v odvolacom konaní. Tá licencia bude ŠKF Sereď, a. s. udelená. 

A teraz k tomu, čo nás má a musí zaujímať prioritne. Teda FC Nitra a tých od Áčkom, 

s ktorým si nemá kto ísť spraviť selfie. Zatiaľ nemajú striebro ani len v tej tretej lige. Že čo 

s touto mládežou? Bohužiaľ, je smutným dedičstvom minimálne desiatich a možno aj 

pätnástich rokov toho, kam postupne pomery v FC Nitra dospeli. Je neúnosné, aby v takýchto 

podmienkach fungoval, ako sa to objavilo aj teraz v niektorých reakciách Facebooku. Aj keď 

ja nie som veľkým priateľom toho, ale naozaj si treba spomenúť, že toto bol 

v Československu prvý profesionálny futbalový klub. Úplne prvý a sem sa až dostal, kde dnes 

stojíme podľa mňa takmer pred neriešiteľnou situáciou. To, čo je tak eufemisticky napísané 

v tej žiadosti FC Nitra – mládež, občianske združenie. Žiadosť o 100 tisíc eur na splnenie 

licenčných kritérií na prvú ligu pre mládež a ženy, treba preložiť do veľmi jednoduchej reči 

faktov. Sú to dlhy voči finančnej správe, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. 

A nevraviac o dlhoch FC Nitra, a. s., pretože tá je odberateľom energií na futbalovom 

štadióne, má voči dodávateľom týchto energií dlhy. Čo, mimochodom, tak potichu zatiaľ 

mlčky prechádzame s tým, že nejako sa to vyrieši, keď budú licencie. Môj názor je, že tie 

dohody by mali byť jasné už teraz. Pretože to len na dokreslenie tej takmer bezvýchodiskovej 

situácie, je to, čo odznelo na týchto rokovaniach. Aktuálne je na futbalovom štadióne 

odpojený plyn. Na to, aby plyn mohol byť dodávaný, je potrebné vykonať revízie, keďže už 

nie sú platné. Ale revízie možno vykonať len vtedy, keď potrubie bude natlakované. Čiže to 

je, ako to p. doktor Ďuran na tom rokovaní povedal, že čistá hlava 22. V podstate plyn sa tam 

nemá ako dostať, pretože na revíziách nemajú revíziu, ale revíziu nemožno urobiť, pretože 

tam nie je plyn. Tuto sú takéto faktické, technické problémy, ktoré naozaj nie sú a v tomto 

momente ich nevieme ani riešiť. Naozaj, myslím si, že na to, aby sme mohli vôbec 

pokračovať ďalej, potrebujeme napríklad odpoveď na otázku, aký je vzťah medzi FC Nitra, a. 

s., ktorému máme podľa návrhu zmluvy prenajať časť nehnuteľnosti v areáli futbalového 

štadióna a FC Nitra – mládež, občianske združenie? Pretože toto občianske združenie žiada o 

jednorazový príspevok na úhradu nájomného za kontajnery, ktoré slúžia ako šatne pre mládež. 

A o 100 tisíc, tie, ktoré som už definoval. Ale žiada aj o nájomnú zmluvu na celý futbalový 

štadión pod Zoborom za 1 euro mesačne vrátane energií. Je nemožné urobiť zmluvu s FC 

Nitra - mládeže občianske združenie teraz za pár hodín, ktoré zostávajú do polnoci, tých 

hodín je 6,5, dokedy musí byť žiadosť na Slovenskom futbalovom zväze. Takže ja som to 

povedal aj na tom štvrtkovom stretnutí, už bez zástupcov ŠFK Sereď, alebo FC Nitra, a. s.. 

V tomto momente je jediná možnosť. Advokátska kancelária vypracovala návrh zmlúv. Tie 

zmluvy majú nejakú podobu a sú len dve možnosti. Buď to podpíšu partneri zmluvní 

v podobe, v ktorej to je sformulované alebo je koniec. Problém iné riešenie nemá. Buď ich 

podpíšu v tejto podobe a následne všetci partneri teda ŠFK Sereď, FC Nitra, a. s., Nitrianska 

investičná dodržia to, čo je v tých zmluvách, respektíve, aby som bol presnejší, v návrhov 

zmlúv napísané, čo sa týka energií a toho všetkého vysporiadania dlhov voči dodávateľom 

energií, prevzatia odberných miest Nitrianskou investičnou. A tu už nastupuje aj naša 

zodpovednosť, respektíve naša úloha vyčleniť finančné prostriedky na to, aby boli uhrádzané 

energie na futbalovom štadióne tak, ako sú zo strany Mesta uhrádzané na ostatných 

športových objektoch. Tu je ten rozdiel akurát to, že tento objekt nie je, aj keď možno 

formálne, ale nie je vlastníctvom mesta Nitra. Takže toto sú problémy, ktoré naozaj vyskočili 
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v rámci priebehu toho rokovania, ktoré sme mali. A bolo by treba tu na ne odpovedať zo 

strany, ak je tu. Keďže vidím, že zástupcovia FC Nitry sú tu a neviem, či sú tu aj zástupcovia 

ŠKF Sereď. Či dostali k dispozícii návrhy týchto zmlúv a či nám vedia odpovedať na otázky, 

ktoré som položil? A hlavne na tú úplne najzásadnejšiu. Či tie zmluvy v tejto podobe podpíšu, 

lebo už čas meniť ich nie je? Jednoducho nie je a to si musíme, či my alebo oni uvedomiť. 

A to, že o tom rokujeme dnes o štvrtej, a to, že tu p. primátor nie je a že tri roky zastupiteľstvo 

o tom, že sa stretnutia konali, nevedelo. Pekné. Viete, keď som doniesol zlú známku zo školy 

a vyhováral som sa otcovi, však som sa učil, tak ma veľmi rýchlo schladil. Snaha sa cení, ale 

to nestačí. Takže pokiaľ snaha zo strany predstaviteľov mesta v rokovaní, či Nitrianskymi 

akcionármi, Srbmi, Nemcami, neviem kým všetkým, Ukrajincami boli, výsledkom je nič. 

A tento problém, ktorý riešime dnes na tomto sedení.    

p. primátor – p. poslanec, ja som tu, som na zahraničnej ceste, z ktorej sa vraciam do Nitry. 

A chcel by som reagovať na to, čo tu odznelo, čo sa týka tej žiadosti. Evidujeme tak ako 

písomné žiadosti, tak zároveň aj ústne žiadosti. Čo sa týka a čo ste hovorili a rozprávali ten 

materiál, tak naozaj treba rozprávať s porozumením, pretože zámerom toho materiálu je 

záchrana futbalovej mládeže v meste Nitra, zámerom toho materiálu je plnenie si záväzkov 

medzi Nitrianskou investičnou a medzi Slovenským futbalovým zväzom. A zároveň aj aby sa 

využíval na hranie zápasov v najvyššej Slovenskej Lige. Ja nabudúce dám pokyn 

spracovateľovi, aby to napísal jednoduchšie. Futbalový areál pod hradom ho dokonca 

používal ešte bývalý prednosta z pôvodných čias, čo znamená, že nie je to nový termín 

technikus, používalo sa to aj predtým, napríklad čo sa týka tenisového kurtu. Na ďalšie určite 

budú reagovať moji kolegovia. Možnože ešte pripomeniem jedno, že tých rokovaní sme mali 

s každým majiteľom, ktorí prišiel a s každým majiteľom sme sa snažili vyrovnať práve tú 

dlžobu na dotáciách, aby sme uvoľnili dotáciu. O tom určite bude ešte rozprávať viceprimátor 

Balko, ktorý bol zúčastný na týchto stretnutiach. To znamená, že nikto nebol schopný 

vyrovnať tieto záväzky. Všetci jednoducho sa sústreďovali na neviem čo. Ale jednoducho 

nedokázali pochopiť, že keď si vyrovnajú tieto záväzky s mestom Nitra, tak automaticky budú 

môcť si požiadať o dotácie. Nikto nebol ochotní a schopní dať dokopy tieto peniaze, či už 

kvôli cash flow, alebo či to už bolo kvôli egu alebo nejakým iným veciam. Jednoducho inak 

to nešlo. A dá mi za pravdu aj pani hlavná kontrolórka Keselyová, že pokiaľ klub nemá s 

nami vyúčtované dotácie, tak nemôžeme poskytnúť žiadnu dotáciu. Takže, prosím vás, 

neklame sa tu. 

 

p. Dovičovič – p. primátor, ubezpečujem ťa, že som gramotný. Text viem čítať aj 

s porozumením. A vyprosujem si takéto nízke osočovanie. Myslím si, že za tie dve stretnutia, 

prítomní poslanci, myslím stretnutie minulý týždeň v utorok a štvrtok, urobili viac. Výsledok 

je oveľa konkrétnejší ako výsledok tých rokovaní, o ktorých si hovoril za tie tri roky. Oveľa 

konkrétnejší. A jednoducho, poďme riešiť problém. A to, čo tam je napísané, a to, čo som 

povedal, na tom trvám. Jednoducho tak to je. A ešte posledná poznámka pre tých, ktorí to 

možno nevedia. To je taká športovo-technická. FC Nitra A družstvo stojí momentálne v 

súťaží tak, že iba neviem, kto by musel ten zázrak urobiť, zabrániť tomu, aby zostúpilo po 

reorganizácií zo štvrtej ligy. A žiadna akadémia hľadiska športovo technických predpisov v 

FC Nitra nebude môcť existovať. 
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p. Obertáš – ja by som chcel reagovať na p. primátora. Teda samozrejme prezentoval, 

všetkým nám ide o záchranu mládeže. Ja si pamätám z toho posledného stretnutia štvrtok, že 

za každú cenu aj s p. Oremusom sme debatovali, že zachovať, či bude útvar talentovanej 

mládeže alebo akadémia. A tuto je jasne napísané, v prípade, že akadémia skončí, nájomná 

zmluva zaniká, ako chcete zachrániť mládež? Veď debata bola taká, že do tej nájomnej 

zmluvy pre tú nitriansku mládež sa dá tá podmienka, že v prípade UTM, alebo akadémie, 

zostáva to FC. Keď tu všetci prehlasujete, že chcete zachovať mládež. A tuto je v návrhu 

zmluvy, že pokiaľ skončí akadémia, nájomná zmluva zaniká. O akej záchrane mládeže, 

preboha, páni, skúste mi to vysvetliť. Dúfam, že dostanem aj odpoveď na tie otázky na 

začiatku. 

 

p. Greššo – p. primátor, skús zadefinovať tie ústne žiadosti, lebo písomné možno, že aj niekde 

nájdeme, aj keď nie úplne všetky, ale spomenul si ústne. Tu jeden pán poslanec prijíma ústne 

zmluvy, ty ústne žiadosti. Je to také dosť, také chlacholaté. Tak skús nám povedať, aké sú 

ústne žiadosti.   

 

p. primátor – minimálne ste si to mohli vypočuť na tých pracovných stretnutiach tak, ako aj 

od predstaviteľov FC Nitra, tak aj od predstaviteľov ŠFK Sereď. 

p. Balko – dnes nemáme pred sebou nejaký ľahký problém, ani nie je príjemný, ale 

jednoducho to rozhodnutie musíme dať. A dnes naozaj rozhodujeme o tom, že stále napriek 

všetkému, čo tu hovoríme, ešte aj budeme hovoriť, dávame FC Nitra šancu, aby získalo 

licenciu. To si tu zopakujem. My máme pred sebou návrh nájomnej zmluvy, ktorý je jeden s 

podmienkou toho, aby v licenčnom konaní mohli bojovať o akadémiu. Na ihrisku im to 

nevybojujeme, ale nájomnou zmluvou, ktorá je ústretová, to urobiť môžeme. To je prvá vec, 

aby sme to vedeli. A k dvom zásadným otázkam. Prečo o tom rokujeme teraz na poslednú 

chvíľu a prečo hovoríme o dvoch zmluvách? Prečo o tom hovoríme teraz. Áno, na stretnutí 

s vlastníkmi, ktorých bolo požehnane, bolo veľmi veľa, počúvali sme návrhy poviem od 

serióznych, ktoré prichádzali s tým, že chcú robiť reštruktalizáciu klubu. Ale tým pádom B je, 

že by prišli o licenciu. Až po návrhy, ako v priebehu sezóny budeme mať európske 

veľkokluby u nás hrajúce zápasy. Počuli sme za tie roky všetko možné. Všetkým vlastníkom, 

s ktorými sme jednali, sme povedali. Hovorím o tých po roku 2019. Máte tu nie veľký dlh 

voči Mestu. My vám chceme dávať dotácie na športovú činnosť. Zaplaťte tento dlh, aby sme 

ho anulovali. Obratom vám posielame financie buď 70 alebo 100 tisíc na športovú činnosť. 

Toto počuli všetci vlastníci. Každý to vedel a boli sme absolútne nápomocní. Od toho, že 

nikto na to nereagoval. Dostali sme aj odpoveď takú, že žiadne dotácie od Mesta FC nechce 

a oni žiadne dlhy neuznávajú. Ťažko sa jedná s niekým,  komu aj keď chcete pomôcť, tak sa 

nedá a kde sa stretávate s absolútnym nezáujmom z druhej strany. To tiež treba, aby to znelo, 

aby sme vedeli, že nie je to tak, ako sa tu niekto snaží rozprávať, že my sme sa nesnažili 

hľadať riešenie.  8. 3. a to nie je tak dávno, sme mali stretnutie s poslednými vlastníkmi. Prišli 

dvaja páni, seriózni, na debatu. Právnici, povedali, oni sú momentálne vlastníci, ktorých 

náplňou činnosti nie je športová činnosť. Oni vlastne zobrali FC Nitra preto, lebo 

predchádzajúci vlastník mal voči ním podlžnosti a ich cieľom je v urýchlene možnej miere 

postaviť ten klub na nohy tak, aby ho mohli ponúknuť niekomu inému. Debata bola o tom, 
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kde pochopili systém, že treba uhradiť dotácie. Sľúbili, že v prvom rade rozlúsknu oriešok, 

kto komu koľko ešte FC Nitra dlhuje. Toto bol problém, ktorý si takisto pohadzovali tí 

jednotliví vlastníci, niektorí o tom vedeli viac, niektorí o tom menej, ani jeden o tom nevedel 

všetko. Toto je prvá vec. Lebo keď chcete predať a nezabúdajte, že FC Nitra je akciová 

spoločnosť, to je podnikateľský subjekt. Keď chcete niekomu predať podnikateľský subjekt a 

niekto ho má kúpiť, musí vidieť do tých papierov, čo vlastne kupuje. Čiže to bol prvý 

seriózny zámer vlastníkov. Dáme to finančne do poriadku. Druhú vec, ktorú povedali, že 

súčasnú sezónu dofinancujeme tak, aby nevznikli žiadne ďalšie dlhy a udržíme Nitru v tretej 

lige. Tým pádom má akadémiu zabezpečenú aj na najbližší rok. Ďalej povedali, uznávame dlh 

voči Mestu Nitra, Nitrianskej investičnej. Nemáme toľko financií, aby sme to celé uhradili 

naraz. Navrhneme splátkový kalendár. To bolo tiež riešenie. My sme povedali - výborne. Prvá 

splátka, budeme hľadať cestu, že to budeme brať, že už je nejaká vôľa a možno odblokuje 

dotácie, dalo by sa. Po štvrté, povedali. Áno, uznávajú dovtedy stále niektoré sporné 

stanoviská ohľadom vlastníctva prvkov športovej infraštruktúry, o ktorých sme na základe 

kvalifikovaných vyjadrení nášho právnika tvrdili a stále tvrdíme, že sú naše. FC Nitra niektoré 

spochybňovalo, oni to uznali a povedali, áno, berieme na vedomie. Je to vaše, samozrejme, 

OK. Boli sme s p. primátorom  pokojní. V tom čase sme vedeli, že sa hrá o fúziu ŠKF Sereď, 

to znamená, že toto riešenie bolo geniálne pre nás v tom, že FC Nitra sa finančne 

zastabilizuje, nájde seriózneho kupca. Máme v Nitre prvú ligu, aj mládež má možnosti nie len 

pokračovať v akadémii, ale uplatňovať sa aj doma priamo v Nitre. To bolo opakujem 8.3.. 

26.4. sme obdržal esemesku, teda ani mesiac niečo potom, že do troch dní máme ihneď poslať 

na FC Nitra 100 tisíc eur, lebo inak nezíska financie na licenciu pre akadémiu. Pýtal som sa, 

odkedy licencia na akadémiu stojí 100 tisíc eur? Pokiaľ viem licencia nestojí 100 tisíc eur. 

Odpoveď bola, že to sú dlhy, ktoré opäť máme, dlhy voči poisťovniam, daňovému úradu - to 

bolo 26.4.. 28.4. som zvolal prvé stretnutie za účasti klubov, priznám sa, po dohode s pánom 

Refkom sme navrhovali tento spôsob. Nikomu z klubov nebránilo, aby priniesol ďalšieho. Ale 

jednoducho takéto veci sa ľahšie riešia, keď tam nie je tristotisíc ľudí. Bola dohoda. Veď 

mnohí z vás tam boli. Napriek tomu, že FC Nitra dlhuje, dnes už to je vyše 350 tisíc euro, 

skoro 400, napriek tomu, že toľko dlhuje, napriek tomu, že my nemôžeme poslať priamo 

peniaze FC Nitra, lebo nám dlhuje a má zablokované účty. Poďme hľadať riešenie, ako im 

stále pomôcť. Pamätáte sa, aké riešenie sme navrhli, to riešenie bolo také, že áno, Nitrianska 

investičná prepíše na seba energie. My, ak schválime v zastupiteľstve, túto výšku Nitrianska 

investičná dostane a o výške 100 tisíc uhradí FC Nitra energie, čím ušetrí FC Nitra hľadaných 

100 tisíc eur. O tom to som aj telefonicky za účasti ostatných informoval zástupcu vedenia, že 

toto vieme urobiť. Ak nechceme porušiť zákony, pravidlá, smernice a všetko. Či to je 

v poriadku, odpoveď bola, keď sa nedá OK. To bolo 28.4.. Stále sme sa nádejali, lebo sme 

mali informácie, že ide stále debata so Sereďou o tej fúzii. Takže bol to naozaj podľa mojej 

stránky maximálne ústretový, rozumný, dobrý krok. Lebo naozaj mládež je rukojemníkom 

zlého hospodárenia FC Nitra už posledných pár rokov. To je fakt, ktorý si jednoducho 

musíme priznať. 9.5. sme dostali mailom návrh ŠKF Sereď o tom, že by mala záujem u 

uhradenie nájomnej zmluvy na nitriansky štadión na celý. Pýtali sme sa, čo sa deje, čakali 

sme, že došlo k fúzii. Tým pádom by sme tu nič neriešili, pretože by bola nájomná zmluva 

a pokračovala na FC Nitra na novovzniknutý subjekt a bolo by všetko v poriadku. Dostali sme 

spätnú informáciu, že ŠKF Sereď vzhľadom na to, že terajší vlastníci nerozluskli otázku, kto, 
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koľko, komu FC Nitra dlhuje. Naopak, pre informácie o tom, že sa tam objavia pôvodní 

vlastníci s ďalšími žiadosťami o vyplatenie dlhov vo veľkých výškach, lietali tam sumy nad 

milión, tak povedali, že oni do tejto fúzie za takýchto podmienok ísť nemôžu. Komunikoval 

som to opäť smerom k FC Nitra, kde som mal informáciu, nech si overím na vedení 

Slovenského futbalového zväzu, či je podmienka, že či musí prísť k fúzii. Áno, overoval som 

to. Hovoril som s prezidentom Slovenského futbalového zväzu. Potvrdil, že ŠKF Sereď 

dostala odporučenie, aby išla do fúzie s Nitrou, ale pri debate o finančnom stave FC Nitra 

uznal, že no, ak je to tak, tomu rozumejú. Preto sme hľadali a stále sme hľadali a dnes sme 

prišli s cestou, ako napriek týmto problémom stále nepochovať možnosť existencie mládeže 

FC Nitra a možno aj prvú ligu ŠKF. Preto hneď, keďže 9.5. došiel záujem zo strany Sereď, 

10.5. sme sa stretli. Už sa nedalo stretnúť skôr ako na druhý deň. 10.5. sme sa stretli, hneď na 

druhý deň. Mali sme tam vtedy zástupcu ŠFK Sereď, ktorého sme sa vypytovali, ako si to 

predstavuje. Či si je vedomý toho, že my nechceme ŠFK Sereď ku nám pustiť a nedať 

nájomnú zmluvu FC Nitra. Pýtali sme sa, či je ochotný ísť do nájomnej zmluvy, ktorá bude 

iba na časť, ktorá sa týka hlavného štadióna, ktorý potrebuje licenčne konanie, lebo stále 

našim záujmom je, aby tu mládež bola. Dotlačili sme ho, súhlasil s tým, že dobre, v poriadku. 

Nenárokuje si na celý areál, zoberie len tú časť, ktorú potrebuje k licenčnému konaniu. Stále 

sme to navrhovali z toho dôvodu, aby aj FC Nitra napriek všetkému mohla ísť do licenčného 

konania. Preto sme 12.5. o dva dni na to urobili ďalšie stretnutie za účasti obidvoch klubov, 

kde sme ich pýtali. Súhlasíte s týmto návrhom? Rozdelíme areál FC Nitra pre obidvoch tak, 

aby ŠKF Sereď mohla uplatňovať svoju šancu na licenčné konanie a aby aj FC Nitra mohol 

uplatňovať svoju šancu na licenčné konanie. Z obidvoch klubov bol verejný súhlas za účastí 

ľudí, ktorí tu sedia, že áno. A dnes, áno, rozumiem tomu, že máme na poslednú chvíľu 

nájomnú zmluvu. Veď tam sme zistili, koľko problémov s tým je. Rozprávali sme sa, že 

poďme hľadať také formulácie, ktoré nám umožnia ešte. Nakoľko naozaj za tri dni s toľkými 

neznámymi žiadna právna kancelária neurobí perfektnú zmluvu, aby urobili takú zmluvu, 

ktorá je správne funkčná, dobrá a umožňuje do nej zasahovať a riešiť prípadné nezrovnalosti, 

alebo veci, na ktoré sa zabudlo. Pretože je pravda, že my uzatvárame obidve zmluvy s 

podmienkou licenčného konania len preto, lebo my naozaj nevieme, či jeden, aj druhý tú 

licenciu dostane. Ale to, že napríklad podmienkou zmluvy je v prípade FC Nitra získanie 

licencie akadémii, neznamená, že my hneď na zvyšnú časť zase nemôžeme urobiť novú 

dohodu a novú akurát s pravidlami platnými už nie pre akadémiu. My nevieme, s kým 

budeme po 27. máji vlastne uplatňovať tie zmluvy. My sa tu sporíme o tom, že kto z nich to 

má dostať. A my naozaj môžeme čeliť situácii, že ani jeden nezíska tú licenciu. A nebude tam 

ani FC Nitra a ani ŠKF Sereď. Toto je stále v hre. Takže ešte raz, aby som to zhrnul. Dnes sa, 

bohužiaľ, na poslednú chvíľu k tomu dostávame preto, lebo celá situácia, ktorá nám bola 

deklarovaná, ako pekná a jasná cesta sa zmenila z ničoho nič pre troma týždňami. A postupne 

za posledné dva týždne sa menila situácia obratom skoro každý druhý deň. Skôr sa to urobiť 

jednoducho nedalo. Načo som ešte zabudol. Ja som nehovoril, že ČFK, že do niečoho 

vstupuje. To bola odpoveď, že čo keby neviem čo najhoršie sa zastane. Tak hovorím našťastie 

v Nitre, nie na úrovni FC Nitra, existuje aj iný mládežnícky futbal, ktorý funguje. To bola celá 

moja odpoveď na túto otázku, o inom som tam nehovoril. Takže ja si myslím, že dnes naozaj 

to, čo hovoríme, je úprimné a cítim, že to je úprimný záujem väčšina ľudí, ktorí hovoria 

o tom, že nás neteší stav vo futbale. Neteší nás stav v nitrianskom futbale. Ale dnes naozaj 
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majme na pamäti, že my riešime vlastne iba to, aby sme  schválením týchto zmlúv umožnili 

obidvom naďalej uchádzať sa o licenciu. Zavádzame model, že ak schválime my poslanci na 

najbližšom zastupiteľstve 100 tisíc euro pre Nitriansku investičnú, odbremeňujeme tieto 

kluby, ak získajú licenciu obidva, ak získa iba jeden, tak toho jedného o platenie energií v 

tejto výške. Čiže to ako keby sme im pomohli s ďalšou sumou. Zabezpečujeme v prípade ŠKF 

Sereď, ktorý dostáva hlavnú ťarchu starostlivosti o štadión, čo opäť odbremeňujeme FC Nitra 

o náklady. ŠKF Sereď ich vyrátali na 13 tisíc euro mesačne, koľko ich bude stáť vzťah 

zamestnancov a nákladom práce na udržiavanie tak, ako si to vyžaduje zmluva o dotácii. To 

znamená, keď Slovenský futbalový zväz bude žiadať medzinárodný zápas, aby sa tam mohol 

uplatniť. Toto je ťarcha, ktorú opäť bude znášať Sereď a nebude ju musieť platiť FC Nitra. 

Opäť o 13 tisíc mesačne im uľahčujeme existenciu. Vyrátajme si to ročne. Čiže Sereď dostáva 

povinnosti. Dúfajme, že im dostojí, keď nie, môžeme zmluvu vypovedať. Ale opakujem, 

obidvom dávame šancu na to, aby dostali a získali licencie. Len ak im chceme dať túto šancu, 

mali by sme tú diskusiu naozaj dnes stihnúť tak, aby stihli aj tie zmluvy na Slovenský 

futbalový zväz zaslať.  

p. Greššo – Dano, dve otázky. Prvá otázka, je čo mňa teda dosť udivuje. Kto dal vedeniu, 

alebo komukoľvek, kto jedná s akýmkoľvek potenciálnym nájomcom, mandát na to, že keď 

nám uhradíte dlhy, tak obratom vám ich vrátime naspäť vo forme dotácie? To mňa teda 

udivuje. Spomenul si to aj v rámci rozhovoru a spomenul si to aj dnes. To je pre mňa 

zarážajúce, pretože ten mandát na to toto zastupiteľstvo nedalo. Ale mňa zaujíma podstatne 

viacej iná vec. To tu dnes neodznelo a ja pevne verím, že to tu dnes odznie a niekto to tu 

povie. Akým spôsobom, ako tieto dve nájomné zmluvy, alebo jedna nájomná zmluva, keď sa 

bavíme o mládeži, ako zachráni akadémiu v meste Nitra prijatie tohto materiálu a podpísanie 

tejto zmluvy? Nie, že dávame nádej. Ako to pomôže situácii, ako ich zachrániť? To by som 

bol veľmi rád, keby som dostal na túto otázku odpoveď. Ako im to pomôže? A je vôbec tá 

šanca, že im to pomôže?  

p. Ajdariová – ja by som tiež chcela na teba, Dano, zareagovať. Ja si pozerám stále obidve tie 

zmluvy a trošku sa strácam v tom, že v diskusii tu odznelo, že bolo navrhnuté a vyšlo z tých 

stretnutí, že by mala teda tá ŠKF Sereď platiť nájomné vo výške 5 tisíc euro bez DPH 

mesačne. Teraz tu máme pred nami nájomnú zmluvu, alebo teda zmluva o nájme, ktorá 

hovorí o 10 tisícoch eur ročne. Matematika nepustí, to sme skončili zo 60 tisíc ročne na 10 

tisíc ročne. A druhá vec, čo mňa udivuje, keď sa tu oháňame tým, ako veľmi sme chceli 

pomôcť akadémii a  chceme pomôcť akadémii. Doteraz Nitrianska investičná nepomáha 

spolufinancovaním alebo s financovaním energií. A my teraz chceme prenajať značnú časť 

našich futbalových ihrísk za 10 tisíc, čo teda bolo tu aj spomenuté hlavnou kontrolórkou, 

alebo niekto to tu hovoril, že to ani zďaleka nie komerčný prenájom na to, že to teda je cudzí 

subjekt. A teraz ideme byť v tejto zmluve takí veľkorysí, že my Seredi budeme preplácať ešte 

aj energie? Prečo sme túto pomoc a nevedeli sme teda nejakým spôsobom to vynulovať pri 

Nitre s tým platením energií?   

p. primátor – ja budem reagovať iba na tú sumu, čo sa týka ŠKF Sereď. Tá suma sa ustála na 

10 tisíc euro ročne aj po následnej konzultácii s ŠKF Sereď, čo je možné a nie je možné z ich 

strany. 
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p. Košťál – ja som ťa počúval, p. viceprimátor a povedal si, že ŠKF Sereď dostane do nájmu 

hlavné ihrisko. Moja otázka znie. Kde budú trénovať, každý deň na tom hlavnom ihrisku? Ja 

sa normálne pýtam, lebo sú tu ľudia, ktorí sa trošku do toho rozumejú. A poviem otvorene. 

Keď tam budú potom všetci trénovať, tak za dva mesiace môžeme to ihrisko vymeniť. Lebo 

ty si povedal, že dostanú do nájmu. Ale hovorím, snažím sa to teraz niekde čítať, lebo fakt 

som tiež nemal čas prečítať tú zmluvu. A by ma to veľmi zaujímalo.  

p. Balko – idem odpovedať najskôr Janko Greššovi. Pokiaľ FC Nitra nebudem mať nájomný 

vzťah k zodpovedajúcemu stavu športovej infraštruktúry, nemôže žiadať o licenciu. Je to 

jedna a z troch požiadaviek. Okrem športových, výkonnostných, finančných, tak je vlastne 

infraštruktúrny. Takže my musíme dať tú nájomnú zmluvu, ak chceme, aby sa o to uchádzali. 

Čiže musia, bez toho sa to nedá. Ďalej, čo sa týka tých energií, my sme tých 100 tisíc, 

prevzatie energií, riešili, keď to bolo iba pre FC Nitra. FC Nitra vtedy žiadala, aby sme im 

poskytli 100 tisíc euro na licenciu. A k dohode došlo, že tento krok chceme urobiť. Keď sme 

ho urobili vtedy, tak potom už sme z neho neustupovali, pretože to naozaj považujeme za 

rozumný krok. A, p. Štefek,  ja som sám povedal už pred tromi rokmi, že to treba urobiť. Ja 

som to vedel, aj som to zopakoval, aj som to navrhoval. Čiže tie energie nie sú len teraz 

zmenené. On ten krok bol robený pre FC Nitra. V tomto prípade by to pomohlo, ale 

samozrejme obidvom. Čo sa týka ihriska. ŠKF Sereď preto malo záujem o prenájom celého 

areálu práve preto, aby tréningové veci nezaťažovali hlavným ihriskom. A preto aj tie zmluvy 

je napríklad, že ŠKF Sereď sa zaväzuje, že umožní samozrejme FC Nitra hrať hlavné zápasy 

na hlavnej ploche a rovnako sa očakávalo, že sa dohodnúť, že tréningy budú na vedľajšej 

ploche. Samozrejme, ráta s tým tá zmluva, ako som hovoril. Bohužiaľ, je pripravovaná za tri, 

štyri dni nedá sa to všetko do nej, ale je tam tá možnosť vzájomnej výmeny. Určite nikto 

nechce, aby sa zničil hlavný trávnik. Sám som na to upozorňoval, aj sme sa o tom rozprávali, 

čiže áno. 

p. Špoták – teraz stojím pred dilemou. Faktická na faktickú.  

p. Ajdariová – ja som chcela na p. primátora. Ja sa ospravedlňujem, že zdržujem, ale čítam 

dôvodovú správu. „Na poslednom stretnutí predsedov poslaneckých klubov dňa 12.5.2022 

prišlo k zhode na riešení danej situácie, ktorá nastala a jej výsledkom sú pripravené nájomné 

zmluvy pre oba kluby.“ Z viacerých strán tu odznelo, že počas toho stretnutia 12.5., kde sa 

všetci rozchádzali a uzrozumení s tým, že to bude 5 tisíc eur mesačne bez DPH. A teraz ty, 

pán primátor, povieš, že vy ste sa ŠKF Sereď po konzultácii dohodli na 10 tisícoch ročne. Tak 

ja neviem, buď klame ten, kto písal túto dôvodovú správu. Ale to sa nebavíme o rozdiele 500 

euro. Prepáčte, to, že p. primátor, ty si odkonzultoval, tak potom na čo boli teda tie stretnutia, 

na čo ste teda prizývali aspoň tých predsedov klubov, kde si všetci mohli povedať tie svoje 

podmienky? Tak potom, keď to takto funguje, tak ja navrhujem. To my už sme tu úplne 

zbytoční tri roky asi podľa niekoho. Ale ja teda navrhujem, že poďme neplatiť aj my kdesi. 

Hej, že teda dohodneme sa so Službytom, dá mi výmer 190 eur a ja si poviem, že to 

skonzultujem s niekým z toho Službytu a poviem si, že teda tak to nebude 193 eur, ale 20 eur. 

Ako, rozumiete, o čo mi ide? Načo potom tie stretnutia sú, keď vy si potom narichtujete 

zmluvy, potom si to kde si, kam si, niekto odkonzultuje. Tak, ako fakt si už z nás robíte 

srandu. 
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p. Bakay – ja by som chcel na Peťu reagovať ohľadne tých financií. Lebo bol som na tom 

stretnutí a odznelo tam, že s tým ŠKF Sereď sa bavilo, že či sú ochotní platiť za prenájom 

štadiónu. Povedali, že áno,  sú v nejakej rozumnej miere. Potom oni odišli a tých 5 tisíc padlo 

až keď tam oni neboli. Takže oni vlastne nemali odkiaľ vedieť, na čom sme sa my tam 

dohadovali. Ja len, aby teda bolo, vlastne o ničom nevedeli, že na akej sume sa my tam 

dohadujeme. A prečo potom vzniklo to, že sa s ním rozprávalo ďalej?  

p. Turba – ja by som mal otázku na pána primátora. V úvode pán primátor povedal, že máme 

záväzky voči Slovenskému futbalovému zväzu. Teraz neviem, či mesto Nitra alebo FC Nitra, 

aby sa tu hrala prvá liga? Následne potom povedal, že aby sa tu mohla hrať prvá liga, mala by 

mať podpísanú zmluvu. Respektíve na prvú ligu. Moja otázka znie, vieme tú zmluvu vidieť 

dnes ešte pred hlasovaním, aby sme neboli zavádzaní? A doplňujúca otázka k tomu, že ani 

dnes sa nehrá prvá liga v Nitre. Je to jeden rok. Slovenského futbalového zväzu to nevadí? Či 

sme dostali nejakú výnimku na základe tej zmluvy zo Slovenského futbalu zväz, tú zmluvu, 

ktorú sme nevideli? Alebo prečo všetko tlačíme pre ŠKF Sereď a nemyslime na naše deti - FC 

Nitra mládež, ktorí dali následnú žiadosť, čo budeme riešiť v bode Diskusia?  

p. primátor – p. poslanec, zopakujem ešte raz. Ten materiál bol napísaný tak, že hovorí o troch 

cieľoch. Jeden, aby tento štadión bol využívaný na prvú ligu. Nesúvisí to s dotáciou, ktorú dal 

Slovenský futbalový zväz voči Nitrianskej investičnej. 

p. Balko – do vysvetlím aspoň to, čo ja viem. Pri schvaľovaní, respektíve pri dotácii sme 

povinní udržiavať stav hlavnej plochy tak, aby spĺňala kritériá  prvej ligy a medzinárodných 

zápasov, to je. Preto táto povinnosť je aj prenesená zmluvne na ŠKF Sereď. Momentálne 

doteraz tú povinnosť malo vždy FC Nitra. To znamená, aby ten štadión bol na to prichystaný, 

keď to treba vrátane certifikácie a všetkého. 

p. Turba – a keď doteraz FC Nitra jeden rok sa stará o štadión, je problém, aby sa v 

nasledujúcej sezóne staral, aby to mohli byť medzinárodné podujatia čo sa týka mládeže, 

alebo silou-mocou to musí posunúť ŠKF Sereď?  

p. Balko – z logiky veci, keď dávame momentálne nájomnú zmluvu tak, že hlavný štadión 

momentálne navrhujeme do správy ŠKF Sereď, je logické, aby správu zabezpečoval ten, kto 

to má v nájme a na vlastné náklady. Čiže iba táto logika.  

p. Štefek – len treba aj povedať to, že my sme prenájom štadiónu v takomto režime 

navrhovali zástupcovi Serede na tom rokovaní vo štvrtok. A on odmietol mať podnájomný 

vzťah. On chce mať priamy nájomný vzťah. To treba povedať. Tak toto bolo. Ja som im to 

práve tam navrhol, že či nestačí, že FC Nitra bude mať teda nájom a oni len podnájom. 

Nestačí to kvôli získaniu tej licencie. Tam je ten problém, že oni tam jasne musia deklarovať. 

A teraz tam neriešme ten paragraf 16 - ustanovenie stanov Slovenského futbalového zväzu. S 

tým sa musí vysporiadať licenčná komisia.  

p. Rácová – no, dve hodiny čakám na vystúpenie v diskusii a keď vidím, koľko je hodín, tak 

musím skrátiť svoje vystúpenie, pretože som bola upozornená, že viac-menej ak toto celé 

snaženie má byť úspešné, tak všetky nájomné zmluvy musia byť poslané nie len mailom a 
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všetky podmienky splnené, ale dokonca aj poštou. A pošta sa zatvára o 19,00. Nedá mi, aby 

som sa nevyjadrila, pretože na rokovaniach som bola na obidvoch. Dostala som sa k tomu 

náhodou, pretože má poveril p. Oremus. A musím povedať, že som bola prekvapená, že 

rokovania prebiehali len ústne. Žiadne materiály neboli pripravené. Mám na mysli nejaký 

návrh zmluvy o spolupráci obidvoch klubov. Alebo rozbor o fúzii, možno o spoločnom klube,  

alebo nejaké ekonomické audity. Všetko bolo v polohe rozprávania. A v utorok bolo jedno 

rokovanie, kde sme to troška rozdiskutovali. A vo štvrtok to malo už úplne inú úroveň a tam 

už prišlo aj vedenie mesta a nejakou takou vážnosťou sa tieto veci rozdiskutovali. Na týchto 

rokovaniach, športový klub Sereď jednoznačne na naše otázky ohľadom nájmu a platenia 

energie starostlivosti o štadión jednoznačne zástupca deklaroval, že chcú sa starať o štadión, 

o tú prevádzku, ale že zvýšenie nájmu, alebo platenie energií za celý štadión by bolo 

likvidačné. Tieto dve veci boli sporné, akože od začiatku a myslím si, že aj preto vyzerajú  

takto nájomné zmluvy.  Mám dojem, že Mesto Nitra vlastne vyšlo v ústrety športovému klubu 

Sereď tak, aby ekonomický túto situáciu zvládlo a aby tú zmluvu mohlo podpísať. Takže 

môžem povedať aj za nás ostatných, že obe nájomné zmluvy nie sú v súlade s predstavami, 

ktoré boli deklarované od poslancov, ktorí sa tohto zúčastnili. A ďalej som prekvapená aj tým, 

že keď sme chceli, aby sa dohodla vízia platenia energií, ktoré sú vlastne sporné, ktoré dodnes 

vlastne FC Nitra muselo splácať,  alebo si hradilo samé. A teraz sa uvažuje o novom modeli, 

že by to platila Nitrianska investičná, tak jednoducho tieto diskusie sa nedotiahli. A vidíte 

sami, že aj v týchto nájomných zmluvách sa toto platenie energií znovu odsunulo na 

dodatočné dohody, kde verme, že by sa zainteresované subjekty dohodli. To znamená, že tých 

rizík tam skutočne je veľmi veľa. A je ich tam preto veľa, lebo sa tam sleduje jeden jediný 

cieľ. Ja súhlasím s tými, čo vystúpili v diskusii a povedali a žiadali vysvetlenie, lebo na tých 

rokovaniach neboli. Ako vlastne podpis týchto dvoch nájomných zmlúv rieši futbalovú 

akadémiu? Myslím si, že vyznieva to ako fráza, pretože v nájomných zmluvách nenájdeme 

nejakú zmienku, alebo odstavec o tom, že jednoducho, aký konkrétny dopad to bude, najmä 

keď vieme, že jednoducho musí občianske združenia splniť svoje záväzky voči štátnej správe 

vo výške do tých 100 tisíc. Inak teda tú licenciu nezískajú. Z môjho pohľadu, ako aj 

účastníčka a aj z toho, čo tu dnes zaznelo. Veľmi široko a podrobne to tu vysvetlil p. 

viceprimátor Balko a podobne, ako v médiách. Teda musím povedať, že z môjho pohľadu 

nájomné zmluvy riešia jednu jedinú vec - dať šancu ŠKF Sereď a umožniť mu infraštruktúrne 

požiadavky a kritériá na získanie licencie pre hranie prvej ligy. Ale jednoducho všetko ostatné 

je v podstate ešte nedoriešené a bude vyžadovať veľký stupeň spolupráce. A kladiem si 

otázku, ako podporiť snahu oboch klubov, aby teda nie len jeden bol vo výhode, ale aby 

každý získal to, o čo sa usiluje. Teda, či už vôbec toto malo, myslím Mesto Nitra, aby tie 

nájomné zmluvy boli skutočným prínosom, nemyslím ekonomickým, ale predovšetkým 

športovým prínosom, aby skutočne dalo záruky pre rozvoj futbalovej akadémie a futbalovej 

mládeže. A toto v tých zmluvách nie je. Inak by sa nebol zaraďoval bod Diskusia a inak by sa 

to neriešilo akože samostatne. A už vôbec nechápem organizačne, že to nebolo domyslené a 

že mestské zastupiteľstvo bolo zvolané až na popoludňajšie hodiny. V celom tomto procese, 

kde sa vysvetľuje a zdôvodňujete a obhajujú členovia Mesta, prečo sa táto situácia takto 

vyvinula. A prečo, čo sledujete, a tak ďalej. V celom v tomto procese napríklad vôbec 

nefiguruje komisia športu a jej predseda, ktorý sa ani k tomuto napríklad nevyjadril. To 

znamená, že ja očakávam od poslancov vysokú zodpovednosť, že sa nebudeme ďalej už 
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rozprávať a diskutovať, pretože je 18,00 a že sa rozhodne. Za predpokladu, že dáme šancu 

k podpisu nájomných zmlúv športových kluboch, napríklad vôbec nevieme, či ich podpíšu. 

Ak chceme robiť pozmeňováky, neviem, či by sme to stihli, zmeniť nájomné. Ale 

predovšetkým sledujme ten jeden jediný cieľ a sledujme si čas, lebo máme ešte bod Diskusiu. 

A chceme zaviazať Mesto Nitra uvoľnením mimoriadnej dotácie pre futbalovú mládež.  

p. primátor – ten čas, ktorý sme zvolili na rokovanie mestského zastupiteľstva, sme 

konzultovali aj s VÚC, konkrétne s p. Psotovou, nakoľko bolo dnes aj zastupiteľstvo NSK, aj 

slávnostné dvadsaťročné. To znamená, že sme to museli nejakým spôsob zosynchronizovať, 

tak preto tá hodina.  

p. Balko – pani Rácová, naozaj konštruktívny, rozumný prístup k tým energia. Boli ste pri 

tých debatách, boli ste pri tom viacerí. Preto je tam to ustanovenie, že akonáhle dôjde 

k prepisu, tak budú musieť obidva kluby pristúpiť k dohode. Prípadná nesúčinnosť je 

dôvodom na vypovedanie nájmu. Čiže ako nám vtedy p. Ďuran povedal. Toto je riešenie, ako 

to právne urobiť tak, aby tam tá právna istota bola. 

p. Greššo – súhlasím s tebou, Marta, povedala si taktický skoro to isté, čo som chcel povedať 

ja. Odbočili sme úplne od podstaty. Tieto dve nájomné zmluvy, respektíve nájomná zmluva 

pre akadémiu nerieši jej záchranu. Druhou veľmi podstatnou časťou, ktorá súvisí s udelením 

licencie je, aby ligové A, ktoré je nedeliteľné od akadémie,  hralo minimálne tretiu ligu. Štvrtá 

liga už zriaďovanie akadémie nepripúšťa. Čiže nájomná zmluva je vo finále len nejaké 

placebo, ktoré asi nebude riešiť nič. Úplne dajme teraz bokom podlžnosti a technické 

záležitosti, čo sa týka nájmu-nenájmu. Jednoducho pokiaľ bude hrať štvrtú ligu, naše 

A, respektíve až piatu, ako som sa dnes dozvedel, tak akadémia nemôže existovať. Preto pre 

nás v zmysle tohto návrhu, alebo akýchkoľvek debát má zmysel jedine to, že akadémia bude 

fungovať pod FK Sereď. To je podľa mňa férová dohoda, kedy vie fungovať a vieme pomôcť 

FK Seredi, pretože majú ten istý problém, pretože tú prvú ligu hrať nebudú z dôvodu 

infraštruktúrneho problému, nebudú ju hrať a nedostanú tú licenciu. A takisto ju nedostane ani 

naša akadémia, pretože má iný problém, ktorý bez ohľadu na nájom, alebo nenájom 

priestorov jednoducho nebude vedieť fungovať v tých priestoroch. To znamená, že pre nás, 

ako pre poslanecký zbor je jediná možná cesta a to je, aby akadémiu mala pod palcom ŠKF 

Sereď. Vtedy je podľa mňa možné fungovať na jednom štadióne, keď aj pod dvomi 

nájomnými zmluvami. To je úplne jedno. My akadémiu týmto materiálom, žiaľ, 

nezachránime, týmto materiálom len pomôžeme FK Seredi, aby hralo naďalej prvú ligu.  

p. Štefek – Janko Greššo, takto to nefunguje a nie je to možné, pretože Sereď má svoje IČO a 

naša aj keď akadémia má svoje IČO. A nakoľko sa Sereď nechce spojiť s Nitrou v jedno IČO, 

tak akadémia nebude fungovať. A akadémia nebude fungovať ani tak a ani ŠKF Sereď 

v Nitre, pretože je 18 hodín 10 minút a my ešte rokujeme, ešte som ja žiadal o poradu 

predsedov klubov. Tu kolega Turba žiadal, aby sa doniesla zmluva o tom, ako bol štadión 

postavený, aké záväzky máme voči štátu. Tam bola štátna dotácia milión eur, tam bol úver, 

tam bola dotácia SFZ, Toto keď začneme robiť, tak do 19 h vypodpisované zmluvy nikto 

nikam nezanesie. Ešte nie je podpísané uznesenie z rokovania tohto zastupiteľstva a ešte nie 

sú popodpisované zmluvy. Takže jednoducho dnes naozaj musím pristúpiť na tie slová, ktoré 
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povedal Paľko Varga. Štyri hodiny dvadsaťpäť minút, že sme tu na kare. Sme limitovaní 

časom a došlo to do takej krajnosti, že už ani neviem, čo z tohto vznikne. A to, čo hovoríš ty, 

Janko, hovorím ešte raz, že nie je to možné takto urobiť. To nie je to možné. To budú dve od 

seba oddelené. To znamená, že keď tu bude hrať Sereď prvú ligu, tak to neznamená, že tu 

bude fungovať akadémia. To sa vylučuje. 

p. Varga – ja len taká faktická poznámka. Prečo nikde nemáme napísané, že do roka, do 

dvoch FC Sereď sa premenuje, alebo spolu tak ako Moravce, Vion – Vráble? Prečo nebudeme 

Sereď - Nitra alebo respektíve Nitra, Sereď, aby sme zachránili detskú akadémiu? Lebo už x-

krát tu odznelo, že čokoľvek dnes schválime, nemáme absolútne ani na 55% zaručené, že 

urobíme dobre. Prečo v zmluvách nie je podmienkach, že áno, Sereď, pomôžeme vám, ale do 

roka sa premenujte, alebo urobte niečo, a aj oni pre nás. Okrem toho, že pomaly zadarmo im 

ideme dať štadión. Potom v diskusii, lebo aby sme fakt stíhali, lebo náhodou to schválime, 

neviem, či pán primátor to stihne podpísať. Takže poďme ďalej. 

p. Greššo – Števo, ja veľmi dobre viem, že to možné nie je, ale potom sa netvárme, že ideme 

zachraňovať akadémiu. Hovorme o tom, že ideme pomáhať FK Seredi. Akadémia je 

nezachrániteľná v tomto prípade. Tak nehrajme tú nejaké divadlo, že ideme zachraňovať 

akadémiu. 

p. Balko – čo sa týka tej povinnosti premenovania. Viacerí sme sa na to pýtali. Nemôže to tam 

byť, pretože ak chceme uchovať pri obidvoch prípadoch nádej na získanie licencie a ak by to 

bola povinnosť pre Sereď, tak momente to je vyhodnotené ako špekulatívny presun. 

p. Dovičovič – budem veľmi stručný. Zopakujem to, čo som povedal. Už nie je čas na žiadne 

zmeny. Buď schválime zmluvy v tejto podobe a partneri ich podpíšu alebo je koniec, Buď 

alebo. Tretia možnosť nie je. Už je toľko hodín. Nedá sa robiť do tých zmlúv žiadne zásahy. 

Mesto Nitra urobilo v tomto momente pod týmto časovým tlakom, v tomto momente a 

právnická kancelária doktora Ďurana toľko, koľko sa v tomto momente a za aktuálneho stavu 

znalosti veci dalo urobiť. My to môžeme buď schváli, alebo neschváliť. V prípade, že to 

schválime a partneri to podpíšu, tak môžeme len dúfať.  

p. Obertáš – keďže ja nie som stotožnený s tou zmluvy pre ŠKF Sereď, tak dávam 

procedurálny návrh hlasovať samostatne o každej zmluve.  

p. Oremus – nie do diskusie, už by som chcel teraz keby sme mohli rýchlo spraviť poradu 

klubov, alebo ešte Milan, že by ešte z FC Nitra p. Lenčeš vystúpil teraz. 

p. Špoták – ja mu chcem dať slovo, len čakám kým ukončíte diskusiu. 

p. Ágh – ja si myslím, že ak existuje čo len najmenšia šanca, že v budúcnosti bude môcť 

fungovať akadémia pre mládež aj keď pod hlavičkou ŠKF Sereď, tak tú šancu im dajme. Lebo 

ja sa obávam, že tá mládež tu naozaj nebude mať kde trénovať. A ja si myslím, že pre toto tu 

dnes sme, aby tá mládež mala kde trénovať, mala kde hrať futbal. A ja dnes neviem, či to je 

možné, že či Sereď môže takúto akadémiu založiť. Je to pravdepodobne zložitý proces, musia 

získať licenciu. Ale pri tom vývoji a pri tom trende, aký je v FC Nitra, a. s. za tie roky. 

A pokiaľ bude tento trend pokračovať, tak som si istý, že mládež pod FC Nitra fungovať 
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nebude môcť. A nejaká alternatíva, nejaké svetlo na konci tunela by tu mohlo byť v Nitre. 

Takže ja by som tomu šancu asi dal. Ale možno, že existuje nejaká iná alternatíva a možno, že 

sa to dozviem za chvíľku.  

p. Varga – ja už len krátku poznámku, lebo čas je drahý. Ale myslím si, že zachrániť chceme 

všetci tu mládež, lebo neviem, koľko, ale niektorí tu určite vedia, koľko mládeže chodí len 

kvôli futbalu na stredné školy v Nitre, aj na základné školy. Koľkí už teraz majú prihlášky, že 

od 1. septembra nastúpia a chcú z nich byť prvoligisti, reprezentanti a ja neviem, čo. Len na 

toto sa malo myslieť už dávno.  

p. Špoták – máme prihláseného do diskusie M. Lenčeša za FC Nitra.  

Hlasovanie č. 6 o vystúpení p. Lenčeša v rozsahu 5 min.   

 

prezentácia – 24 

za – 23 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

p. Lenčeš – dobrý večer, vážne dámy, vážení páni. Volám sa Milan Lenčeš, som novým 

predsedom predstavenstva FC Nitra, a. s.. A ja som jeden z tých, ktorý by to chcel zachrániť, 

ale samozrejme, iba s vašou pomocou, inak to nepôjde. A najprv sa chcem vyjadriť k pánovi 

Balkovi, ktorý je v Nitre jediný, ktorý by chcel, aby ŠKF Sereď hrala na štadióne pod 

Zoborom. A ak to schválite. A ja si myslím, že týmto by mohol odovzdať mandát, ktorý mu 

dali občania mesta Nitra, keď sa verejne, kde je verejný záujem Nitrančanov, aby ŠKF Sereď 

hrala na štadióne FC Nitra na štadión pod Zoborom? To je verejný záujem? Spýtali ste sa tých 

ľudí? Alebo je to váš osobný záujem. Ktovie prečo? Dobre, takže poďme k Seredi. Včera ste 

všetci videli výbuch. A Sereď je pred bankrotom. A ŠKF Sereď dlží svojim hráčom tri 

mesačné výplaty. FC Nitra dlží za dva mesiace. A to sme klub v problémoch. Oni dlžia tri 

mesiace fortuna ligové výplaty, čo je neporovnateľne vyššie, ako my dlžíme dvojmesačné 

treťoligové výplaty. To sú státisíce. Ďalej, rozprávali ste tu, pán Balko, že sme neposlali 

žiadosť na štadión. Pán Dovičovič to hovoril. No takže, pán Balko, email z 20. apríla, kde 

sme vám posielali z dôvodu licenčného konania mládeže, že vás žiadame o Návrh na dodatok 

číslo 7 k nájomnej zmluve. Nie pán Dovičovič. Dobre, potom ste povedali, že nemáme vôľu 

splácať ten dlh. Kedy sme vám posielali splátkový kalendár? Doteraz nemáme odpoveď. 

Prečo? No prečo? Očividne vy máte nejaké iné záujmy ako nitrianske. Ale vysvetlite, prečo 

ste nám aspoň neodpovedali na ten náš splátkový kalendár, návrh? Prečo sme to nedostali? 

Áno, pán Refka dostal tiež. Hovoríte tu o dotáciách do športu. 600 tisíc ste rozdelili,  

konkrétne, tam p. poslanec do športu v Nitre. Tak ja vám teraz niečo poviem. Poprad 350 tisíc 

eur, Skalica 300 tisíc, Banská Bystrica 500 tisíc, iba do futbalu. Hanbite sa, 600 a do FC Nitra 

ani korunu. To je hanba! Choďte sa schovať, vážne. To ani nevyťahujte radšej, to nikde ani 

nehovorte. Krajské mesto! FK Poprad hrá tretiu ligu. Majú mládež a sú v tej istej situácii ako 

FC Nitra a sú zadĺžení. Je to zadĺžený klub. Primátor Popradu Anton Danko prišiel na 

Slovenský futbalový zväz a spýtal sa, ako má udržať akadémiu. Dostal jednoznačnú odpoveď. 



27 
 

Vyplatiť dlhy a splniť finančné kritériá licencie. Áno, Poprad dostal licenciu na mládež. 

Máme takého primátora? Ja by som si takého želal. Ja som tie dlhy nespravil, vy ste ich 

nespravili. Je to áno, systematicky nesplácanie tých splátkových kalendárov, ktoré už 

inštitúcie proste nie sú ochotné nám dať. Ani daňový úrad, ani sociálka a ani zdravotná 

poisťovňa. A preto som žiadal narýchlo pána Balka o tú dotáciu na mládež, o záchranu 

mládeže, pretože ak nesplníme tieto finančné kritériá, tak no po prvé nás vyhodíte zo štadióna, 

lebo to máme v zmluve. To asi práve teraz pôjdete schvaľovať. A mládež, tých 360 detí 

v mládeži, kam pôjdu, čo pôjdu fetovať, kde, na ulicu, budú sedieť v krčmách? To chcete, 

o toto vám ide? Pán Balko, vás sa pýtam, lebo vy chcete nás zničiť a dlhodobo, to nie je 

mesiac. Vy viete, o čom hovorím. Aj ten konkurz, čo ste chystali na FC Nitra. Nebojte sa, my 

máme všetky dokumenty a sprístupnime ich určitým orgánom. Budete sa ešte potiť. Späť k 

ŠKF Sereď. ŠKF Sereď dostala na Slovenskom futbalovom zväze ponuku, že dostanú licenciu 

na Fortuna ligu, ak sa spoja s FC Nitra. Pretože FC Nitra je zaujímavá pre Slovenský 

futbalový zväz, je to krajské mesto a oni chcú krajské mestá mať v prvej lige. Mali sme 

jednanie s pánom Buchom, ktorý sa vyjadril, že máme vysoké dlhy. Údajne máme dlhy voči 

ukrajinským investorom. Avšak môžem povedať jednu vec. Jediné, čo p. Kara z Bystrice 

spravil dobre, ostatné všetko bolo zle, bolo to, že si previedol túto pohľadávku na BCF 

Energy a tým pádom nás zbavil tohto záväzku voči Ukrajincom. Čiže žiadny milión. Dlží ich 

p. Kara. My máme reálne najväčší dlh voči vlastnému mestu Nitra, ktorý je údajne 279 tisíc, 

aj keď my máme doklady úplne o niečom inom. My nevieme, ako táto suma vznikla. Uznanie 

dlhu máme vo výške 191 tisíc podpísané  Františkom Refkom. A všetko dáme na preverenie 

NKÚ, lebo ani tých 191, keď sme to zrátali, tak to nesedí. Reálne na tých nájomných nám to 

vychádza okolo 100 tisíc. Tak akých 350, preboha? A vy čo robíte s tými peniazmi? Naozaj 

vy to navyšujete každý rok za to, že áno, dáme to FC Nitra, zničíme ich a teraz zmizne aj ten 

dlh? Ale my sme tie peniaze nespreneverili. Ďalej, ešte k tej ŠKF Sereď. Prezident 

Slovenského futbalového zväzu ponúkol ŠKF Sereď z vlastnej rezervy 100 tisíc eur na 

zaplatenie licenčných kritérií pre FC Nitra, keď sa s nami spoja. ŠKF Sereď odmietlo aj toto. 

Čo mám deklarované prezidentom SFZ. A tento klub, ktorý odmietol spolupracovať s FC 

Nitra, má hrať na našom štadióne, na nitrianskom? Tak kto z vás za to zahlasuje, tak 

odovzdajte aj vy vaše mandáty. Vy ste boli volení Nitrančanmi a nie Sereďanmi. A, p. Balko, 

vy choďte kandidovať do Serede do komunálnych volieb. Tu ste skončil. Nebudem vážiť 

slová, ja viem o čom hovorím, to bude pokračovať. To je len začiatok. Ja len avizujem niečo, 

čo príde. FC Nitra je jediný klub s najväčšou členskou základnou v Nitre 360 detí len 

v akadémii, ktorá tri roky nedostáva žiadne dotácie. A to preto, lebo sme porušili VZN, 

nevydokladovali v roku 2019 tú dotáciu. Aj to chápeme, ale stále sa pozeráme na tie zmluvy, 

ktoré hľadáme a stále nové a nové vyskakujú veci, ktoré budú posunuté. V roku 2020, keďže 

sme nemali nárok na dotáciu. Ako je možné, že v roku 2020, keď 2019 sme nevydokladovali, 

ako je možné, že sme našli v papieroch transfer z Mesta Nitra 293 800 eur - na FC Nitra 

dostalo. Tak keď sme nemohli brať v roku 2019, ako je možné, že v roku 2020 sme ho 

dostali? Ale keď už to teraz sa snažíme žiadať dotáciu na mládež, aby sme zachránili tu 

mládeže, ja nepotrebujem tie peniaze, ja ich potrebujem pre moje deti v akadémii, aby mohli 

hrať ďalej, aby nechodili fetovať. Možno, že to vy chcete, to je asi gro tohto všetkého. Tak, 

ako je možné, že teraz tú dotáciu nemôžeme dostať? Čo to je? Lebo vo vedení boli iní ľudia, 
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nejaké osobné teraz ťahanice tu budú? Ja nemám čo dodať. Za to, že dáte štadión Seredi, 

odovzdajte mandáty. Ďakujem.  

p. Refka – chcel by som odpovedať na otázky, ktoré tu predniesli páni poslanci, nakoľko sa 

nemôžem hlásiť ani faktickou poznámkou, ani ničím iným, lebo nemám na to príslušné 

zariadenie. Takže pánovi Obertášovi by som odpovedal na otázky, ktoré položil. Čiže 

samotné wellness je momentálne majetkom FC Nitra. Záleží od toho, ako sa tu vlastne 

odsúhlasia tieto zmluvy a bude sa to riešiť potom nasledovne. Priestory sú naše, takže toto je 

vec diskusie po tom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Stroje, ktoré sú na FC Nitra, patria 

tiež FC Nitra s tým, že ŠKF Sereď sa dohodne s FC Nitra, alebo si donesie svoje stroje na 

údržbu tej častí štadióna, ktorú bude mať v nájme. HK Nitra nebude obmedzované vôbec 

prístupom k štadiónu, nakoľko toto spadá pod Nitriansku investičnú. Všetky parcely, ktoré sú 

v nájomných zmluvách, sú tak zadefinované, aby fungovali tieto kluby podľa toho, o čo mali 

žiadosť, alebo čo je vlastne v obsahu tejto zmluvy - či hlavný štadión či vedľajší. Parcely, 

ktoré sú prenajaté iným klubom, ako je tenisový klub alebo zápasnícka hala tie sú neni 

uvedené v danej nájomnej zmluve. Chcel by som dodať nazreteľ všetkým poslancom, ktorí tu 

sedíte, že je veľká česť, že ste sem prišli, nakoľko žiadosť ŠKF Sereď prišla 8.5. oficiálne na 

mail a z FC Nitra nám prišiel návrh dodatku 29. 4.. Čiže obidva dátumy boli po riadnom 

mestskom zastupiteľstve. Týmto som odpovedal pánovi poslancovi Dovičovičovi, ktorý sa 

pýtal na nájom, na žiadosť od FC Nitra, ktorá prišla formou dodatku, ktorý sa nedal schváliť, 

nakoľko FC Nitra je dlžné peniaze Nitrianskej investičnej, tak bolo to vlastne v rozpore 

s podpísaním daného dodatku a muselo to ísť cez mestské zastupiteľstvo. Ďalej k pánovi 

poslancovi Greššovi. Akadémia a UTM sú dva veľmi rôzne združenia mládeže, nakoľko 

akadémia má úplne iné pravidlá ako od UTM. A preto je aj v Nitre zhruba tých 350 detí, 

nakoľko akadémia združuje aj deti z celého Nitrianskeho kraja. Nie sú to len deti priamo 

mesta Nitry. UTM si myslím, že už toto vypúšťa a tým pádom UTM môžu mať deti aj v iných 

kluboch, ako je napríklad ČFK, alebo to je jedno, kde pôjdu, do akého klubu, ktorý má UTM. 

Pán poslanec Turba, vám som pred chvíľou odpovedal s tým dodatkom a uzatvorením zmluvy 

pre FC Nitra. Nakoľko dlžia peniaze, tak som nemohol napriamo uzatvoriť dodatok, lebo 

neumožňuje to ani VZN, ani iné veci, ktoré sú v rámci Mesta. A musí o tomto rokovať toto 

zastupiteľstvo. Chcel by som podotknúť. Teraz prišiel papier na FC Nitra mládež, že by 

potrebovali nejaké peniaze. Ale veľmi dôležité je sa zaoberať aj tým, že pri prepise energií a 

to buď Nitrianska investičná alebo Mesto Nitra bude musieť zaplatiť dlžobu, ktorá tam 

vznikla. To je zhruba okolo 70 tisíc na energiách, aby sa dali prepísať. A druhá vec je tá, že 

dlhodobo my žiadame na konštrukciu mládežníckych šatní, ktoré sa nedostali ani do jedného 

vlastného rozpočtu. Chcem odpovedať na nejaké veci, ktoré predniesol pán Lenčeš z FC 

Nitra. Hovoril, že posielal žiadosť p. Balkovi. Dátum mi nepripadá dôležitý, nakoľko zmluvní 

partner je Nitrianska investičná. Takže v tom, v tej dobe hneď bolo treba riešiť danú vec 

Nitrianskou investičnou. A nám to prišlo až 29.4.. Čiže toto si treba uvedomiť. Druhá vec, že 

uznania dlhu. Áno, je to pravda. Len problém je v tom, že toto uznanie dlhu bolo robené v 

októbri roku 2020. A dnes je máj 2022. Čiže nejaká doba tam prišla, nejaké faktúry tam boli 

ďalšie nezaplatené a potom tam vznikla táto suma, ktorá tam je.  
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p. Varga – musím trošku reagovať, lebo už som to raz povedal, že na takomto veľmi 

dôležitom materiáli my nemáme, to čo tu p. Lenčeš teraz rozprával o finančných 

záležitostiach, my o nich absolútne nevieme. Pán Lenčeš, ale prepáčte, musím sa trošku 

vyhradiť. 31 poslancov bolo volených bezmála 80 tisíc obyvateľmi mesta Nitry. Nie len 360.  

Všetci sme za to, za tú mládež. Ja teraz nahlas poviem, bohužiaľ, sa musím ohradiť sám voči 

sebe, lebo už mi došiel výhražný list. Jednému si ublížil, trom si pomohol. Tak neviem, komu 

som ublížil. Má to už vyšetrovateľ v meste. A komu trom som pomohol. Ale, aby tu niekto 

zastrašoval poslancov, ako majú voliť alebo respektíve ako majú hlasovať, tak asi to nie je na 

mieste. Trošku mi to vadilo. Akože každý máme svoje svedomie a vedomie. Takže uvedomte 

si aj vy, aj my sme medzi dvomi mlynskými kameňmi. My chceme veľmi dobre, aby to bolo 

dobré. Ja som pred päťdesiatimi rokmi dral tú škváru, ako Miloš hovoril. Pán Baláž a Rita 

nám nosili loptu a bolo dobre, všetci sme boli spokojní vtedy, pred päťdesiatimi rokmi. Ja 

chcem, aby tam tá mládež bola a nevyrastala za počítačom a neviem, fakt, ako hovoríte pri 

drogách. Ale máme zodpovednosť aj voči ostatným ľuďom a voči všetkému. Ja fakt neviem 

ani teraz, ako budem hlasovať. Až po porade poslaneckých klubov a zrejme to bude politicky. 

Ja sa neviem rozhodnúť v tomto momente. A to nevedia ani títo, koľkí sú tu možno. To je 

veľmi ťažké aj pre nás. Včera som nosil tričko - Moje srdce bije za naše Dražovce. Moje 

srdce bije aj za Nitru. Moje srdce bije pre Nitru tak, ako aj pre Dražovce. A tu, aby sa niekto 

vyhrážal niekomu, tak to asi nie je dobré. Možnože ste si aj odpudili niekoľkých ľudí. Ale 

fakt si uvedomte, je tu 31 poslancov. A nech zdvihne ruku, kto je presvedčený, že čo je lepšie 

teraz. Kto je presvedčený o tom, že čo urobí lepšie. Nikto, ani jeden z nás. Fakt sme na 

vážkach, aha, čas nás tlačí. To jedna z najhorších vecí, čo je čas. Keby sme mali teraz nedeľu 

doobeda a debatujme do nedele večera o tom, ako bude. Dovolím si povedať, že bolo by 

dobré ukončiť rozpravu, aby sme išli ďalej tak, ako bolo avizované porada predsedov. 

 p. Košťál – pán Refka, poprosím vás. Ihrisko za riekou, keďže nie je majetkom Nitry, komu 

bude teraz prináležať do zmluvy, lebo to by ma teraz zaujímalo. Lebo pokiaľ viem, vždy bol 

priestor, kde sa trénovalo. 

p. primátor – Peťo Košťál,  je to tak, že to ihrisko, čo je za riekou je vo vlastne Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré ho prenajíma. 

p. Moravčík – ja by som chcel tiež vyjadriť presvedčenie, že sa podarí udržať tú mládež. 

Vnímam úprimnú snahu pána Lenčeša, že chce pred ten klub asi naozaj dobre, teda hlavne pre 

tú mládež. Ale tiež by som sa chcel vyhradiť voči tomu tónu, akým komunikoval s kolegom. 

Ako pán Varga spomínal, my, ako poslanci sme boli volení občanmi a neriešime každý deň 

futbal, ale my máme v prvom rade na svedomí, alebo hlasujeme aj o hospodárení s nejakými 

prostriedkami mesta. A kolega spomínal dotácie, tak hádam si nemyslíte, že sa tu budú 

rozhadzovať dotácie haj-buj mimo nejakého systému, len preto, že všetci možno cítime s tou 

mládežou. V prvom rade tie podmienky na pridelenie dotácie mal vytvoriť ten klub, jeho 

manažment, akcionári, bývalí majitelia. Ten problém tu nevznikol z roka na rok. Treba sa 

tomu tak aj postaviť. A tiež ešte do poslednej chvíle som nie si istý, ako zahlasujem.  

p. Ágh – ja verím tomu, že úprimná snaha pomôcť mládeži, nielen zo strany momentálnych 

akcionárov vedenia FC Nitra, ale samozrejme aj zo strany vedenia Mesta a myslím si, že 
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Dano Balko sa venovalo veľmi dlho a veľmi starostlivo tomuto problému. My sme spolu o 

niektorých veciach aj diskutovali. Dúfam, že sa nebude musieť potiť, to bolo asi to, čo sa 

považovalo za tú vyhrážku a verím, že to nebolo tak naozaj myslené, že to bol skôr rečnícky 

prejav nejakých emócií. A ja osobne dúfam, že futbal v tomto meste v budúcnosti bude 

prekvitať a dostane možnosť vyrásť na zelenej lúke. Aj keď možnože od poslednej ligy, ale 

s chuťou, entuziazmom a bez kotvy na nohe, ktorú dnes pravdepodobne má. A zároveň takisto 

mládež bude mať naďalej možnosť pokračovať vo fungovaní v tomto meste, nech už je to 

akokoľvek, akoukoľvek formou.  

p. Pravda – počúval som všetkých rečníkov po pánovi Lenčešovi. Pán Lenčeš, pri všetkej 

úcte, Mesto, respektíve Nitrianska investičná, je majiteľom štadióna a môže štadión prenajať 

komu chce. A príde mi akože vyslovené neprimerané, aby ste sa takto vyjadrovali, že tu 

niekto skončí, alebo vyjadrenia tohto typu. Ako to, čo ste vy dnes povedali, to za ten čas, 

ktorý som v mestskom zastupiteľstve, som ešte nepočul nikoho povedať. A nevidím na tom 

nič zlé, aby sme prenajali štadión aj Seredi. A je úplne normálne, že na jednom štadióne hrá 

viac tímov, buď z toho istého športu, alebo aj z iných športov, či vo svete, alebo na 

Slovensku. Nebol by to prvý ani posledný prípad. Takže ja tu naozaj nevidím vôbec nič zlé. 

Ďalej, považujem minimálne za neprimerané vystúpiť s takými vyjadreniami, ako ste tu 

prezentovali, pretože podľa môjho názoru z toho, čo ste hovorili, evidentne nerozumiete 

základným právnym princípom, ktorými sa musí Mesto riadiť. Viete, toto nie je o tom, že my 

sme si tu tie čísla vymysleli kto, komu, koľko dlží. To majú na starosti zamestnanci 

mestského úradu, ktorí tu pracujú už niekoľko rokov,  s akými číslami pracujú, čo musia 

spraviť a tak ďalej, čiže neviem, ako mestským poslancom, na prácu zamestnancov 

mestského úradu a tí zamestnanci mestského úradu tu nie sú jeden, ani dva dni. Oni dobre 

vedia, čo robia, takže až to podľa vás nie je pravda, tie čísla, ktoré tu boli prezentované, mali 

ste dostatočne s predstihom, podľa môjho názoru, konať za tým účelom, aby ste prezentovali, 

že to je inak. A pre budúcnosť by bolo asi lepšie, keby ste zvolili nejakú inú formu 

komunikácie v rámci mestského zastupiteľstva.   

p. Kretter – bolo nám na mnohé otázky v diskusii, čo sa tu hovorilo, ale na jednu otázku 

nedostal kolega poslanec Dovičovič odpoveď. A tá otázka znela,  aký je vzťah medzi FC 

Nitra, akciová spoločnosť a medzi FC Nitra mládež, občianske združenie? Aký je tam vzťah? 

V podstate, myslím si, že všetci poslanci majú záujem tu mládež podporovať, nemajú možno 

problém ani s týmto návrhom, ale vysvetlíte nám, aký je teda vzťah týchto dvoch organizácii, 

ktoré majú veľmi blízke znenie?   

p. Lenčeš – naše občianske združenie FC Nitra mládež bolo zriadené FC Nitra, a. s. z toho 

dôvodu, keďže rodičia tam platia mesačne členské  a chodili ma účet FC Nitra, a. s., tak boli 

po prvé zdaňované DPH a po druhé odchádzali na exekučné požiadavky určitých ľudí, napr. 

bývalý primátor, stiahol aj 64 tisíc a boli to aj peniaze detí, teda tých členských príspevkov. 

Preto sme zriadili občianske združenie, aby tie peniaze boli využívané iba na mládežníckych 

trénerov a potreby mládeže. Keďže vyzbierame mesačne okolo 9,5 tisíca na členských 

príspevkoch a tréneri nás stoja okolo 13-13,5, tak dokladáme ešte zo svojich 4 tisíc. 

p. Špoták – asi ten vzťah tam nie je presne vysvetlený.  
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p. Lenčeš – FC Nitra, a. s. je zriaďovateľom občianskeho združenia FC mládež. Každý má 

extra účet, preto sme to zriadili, aby to bolo transparentné a aby neodchádzali peniaze 

mládeže niekde, kde nemajú.  

p. Ágh – občianske združenie nemá asi zriaďovateľa. To asi nie je ten vzťah, možno má 

nejakého štatutára, ale pri občianskom združení musia byť tri osoby, ktoré ho zakladajú. 

Takže asi to nebude čisto FC Nitra. Ako som to v tomto diskusnom, alebo v tejto odpovedi 

pochopil, tak FC Nitra má naozaj strašne veľa tieňov. A ja sa možno ani nečudujem, že FC 

Sereď nemalo potom záujem sa zlúčiť s týmto klubom. Keďže ani rodičia nemôžu platiť na 

účet FC, lebo nikto nevie, kto na ne siahne, tak to potom asi o niečom hovorí. To len tak, že 

som si uvedomil nejakú konštrukciu. 

p. Greššo – ja sa chcem opýtať ešte jednu otázku technickú, respektíve právnu. Pokiaľ by 

prišlo k schváleniu jednej aj druhej nájomnej zmluvy, alebo hoci len jednej, je už vypovedaná 

zmluva s FC Nitra? Môžeme my vôbec uzavrieť dva nájomné vzťahy, alebo akým spôsobom 

by sa toto riešilo? A vôbec teda akadémia FC Nitra, dnes jej schvaľovať nájomný vzťah, oni v 

podstate sú v nájme aktuálne pod FC Nitra, nakoľko majú jedno IČO.  

p. Balko – zmluva je podpísaná na určitý termín, kedy končí tá zmluva a to myslím, že 30.6., 

alebo tak nejako. Čiže ona končí, my ju nemusíme vypovedať. Teraz hovoríme o podpisovaní 

na nové obdobie.  

p. Ágh – ja by som bol rád, keby tu ešte raz zaznelo. Pokiaľ ŠKF Sereď dostane do podnájmu 

tú hlavnú hraciu plochu, tak sa hraciu plochu zaväzujú zaplatiť, alebo teda platiť všetky 

náklady, ktoré s tým budú spojené. Bol by som rád, ak by to tu odznelo jasne, že to tak je. A 

ak by sa dalo povedať, tak aj asi o akú sumu sa jedná mesačne, ak sa to dá. Pretože mám taký 

pocit, že sa to tu niekde stratilo v tom éteri. A pokiaľ my neprenajmeme tú hlavnú plochu 

ŠKF Sereď, tak pravdepodobne to budeme len my, ktorí budeme znášať tie náklady, nikto iný. 

FC Nitra to asi platiť nebude.  

p. Balko – samozrejme, že nemáme žiadne údaje k tomu presné. Vychádzame z toho, čo nám 

povedal na stretnutí pán Bucha, ktorý to odhadoval, že to je okolo 13 tisíc euro mesačne to 

staranie sa o areál bez energií a bez všetkého. To je samotná starostlivosť.  

p. Greššo – ešte by som bol rád, keby nám bol oznámený výsledok porady predsedov 

poslaneckých klubov, respektíve poslaneckých klubov.  

p. Štefek – každý bude určite hlasovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Procedurálny 

návrh v podstate vyrieši, pokiaľ bude teda schválený, tak bude riešiť schvaľovanie osobitne 

prenájom štadiónu pre FC a osobitne prenájom štadiónu ŠKF Sereď. Možno dobre to 

uznesenie obohatiť, že po prvé - schvaľuje FC a po druhé schvaľuje ŠKF Sereď. Ale bude to 

zrozumiteľné aj takto, vieme, o čom hlasujeme. Lepšie by to bolo, keby to bolo označené 

číslovkou. Dobre, pani Trojanovičová, nebudeme tam dávať žiadnu číslovku, vieme, o čom 

teda ideme.  
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Hlasovanie č. 7 o procedurálnom návrhu p. Obertáša o samostatnom hlasovaní   

- schváliť prenájom majetku vo vlastníctve spol. Nitrianskej investičnej, s. r. o. so sídlom 

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761), ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme 

pre FC Nitra, a. s., (IČO: 36559679), 

- schváliť prenájom majetku vo vlastníctve spol. Nitrianskej investičnej, s. r. o. so sídlom 

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761), ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme 

pre ŠKF Sereď, a. s., (IČO: 51791463) 

 

prezentácia – 25 

za – 14 

proti – 2 

zdržal sa – 8 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 8 o návrhu na uznesenie – schváliť prenájom majetku vo vlastníctve spol. 

Nitrianskej investičnej, s. r. o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 

36 567 761), ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme pre FC Nitra, a. s., (IČO: 36559679) 

 

prezentácia – 25 

za – 23 

proti – 0 

zdržal sa – 1 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 9 o návrhu na uznesenie – schváliť prenájom majetku vo vlastníctve spol. 

Nitrianskej investičnej, s. r. o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 

36 567 761), ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme pre ŠKF Sereď, a. s., (IČO: 51791463) 

 

prezentácia – 24 

za – 8 

proti –7 

zdržal sa – 6 

Návrh nebol schválený. 

 

p. Špoták – dobre, čiže máme schválené časti tohto materiálu a keďže prvá časť prešla a druhá 

nie, tak v časti poverenia musíme vypustiť prílohu číslo 2 k materiálu 1226. Ja si osvojujem 

tento návrh. Takže budeme hlasovať najprv od tejto časti uznesenia - vypustenie v časti 

poverenia prílohu číslo 2.  

 

Hlasovanie č. 10 o osvojenom návrhu p. Špotáka vypustiť z uznesenia – schváliť prenájom 

majetku vo vlastníctve spol. Nitrianskej investičnej, s. r. o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 

950 06 Nitra (IČO: 36 567 761), ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme pre ŠKF Sereď, a. s., 

(IČO: 51791463)                    
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prezentácia – 20 

za – 19 

proti – 0 

zdržal sa – 1 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 11 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

prerokovalo Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve spol. Nitrianskej 

investičnej, s. r. o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761) (FC 

Nitra, a. s., ŠKF Sereď, a. s.) 

o d p o r ú č a  

primátorovi mesta ako štatutárnemu orgánu jediného spoločníka (Mesto Nitra) spoločnosti 

Nitrianska investičná, s. r. o, ktorý vykonáva v zmysle § 132 Obchodného zákonníka 

pôsobnosť valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu spoločnosti  

s c h v á l i ť 

prenájom majetku vo vlastníctve spol. Nitrianskej investičnej, s. r. o. so sídlom Štefánikova 

trieda 60, 950 06 Nitra (IČO: 36 567 761), ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme  

(viď. Príloha č. 1) pre FC Nitra, a. s., (IČO: 36559679) 

 

o d p o r ú č a  

primátorovi mesta  

aby pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia postupoval v súlade s týmto uznesením 

a aby vykonal všetky právne úkony smerujúce k vykonateľnosti tohto uznesenia.  

 

p o v e r u j e  

štatutára spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. k podpísaniu nájomnej zmluvy, ktorá tvorí 

prílohu č. 1 k mat. č. 1226/2022  

                                                 T: ihneď   

   

U z n e s e n i e    číslo 174/2022-MZ 

 

prezentácia – 25 

za – 24 

proti – 0 

zdržal sa – 1 

Návrh bol schválený. 

 

4. Diskusia 

 

p. primátor – predtým, ako prídem aj k ďalším bodom rokovania, nakoľko rokujeme po 19. 

hodine treba odsúhlasiť rokovanie po 19. hodine, kde ja navrhujem ukončiť toto 

zastupiteľstvo a pokračovať 26. 5. rovno bodom Diskusia, kľudne.  
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Hlasovanie č. 12 o pokračovaní rokovania MMZ                        

 

prezentácia – 24 

za – 13 

proti – 5 

zdržal sa – 6 

Návrh bol schválený. 

 

p. Oremus – hoci tú jednoduchšiu časť sme takto dlho prediskutovali, teraz nasleduje to ťažšie 

a jedná sa o finančnú pomoc nášmu klubu FC Nitra. Vzhľadom na to, že teda sme viazaní 

určitými pravidlami, zákonnými, ustanoveniami, nevieme dnes FC Nitra a. s., ktorá dlží 

Mestu peniaze, nevieme jej schváliť dotáciu, avšak našli sme spôsob, ako vieme vypomôcť. A 

to je mimoriadna forma dotácie FC Nitra mládež občianske združenie. Občianske združenie je 

vlastne, ako bolo povedané, slúži na to, aby príspevky od rodičov prichádzali na účet tohto 

občianskeho združenia a z nich boli hradené veci ohľadne trénerov a fungovania mládeže, aby 

došlo k nejakému oddeleniu a transparentnosti v rámci narábania s finančnými prostriedkami. 

Napriek tomu občianske združenie nespĺňa tie naše kritériá zadefinované komisiou športu, 

preto v tej žiadosti, ktoré som poslal a som vám rozdal, kde je žiadosť aj na 100 tisíc eur na 

splnenie licenčných kritérií. Nevieme takéto niečo urobiť. Ale to, čo je v druhom bode - 

príspevok na prenájom mobilných šatní akadémie od 1.1. do 31.12.2022 v sume 82 tisíc euro 

je v súlade so zákonom, v súlade s našimi pravidlami. Je to odkonzultované aj s pani hlavnou 

kontrolórkou. Toto občianske združenie hradí tento prenájom každý mesiac, už v minulom 

roku to hradilo. A jedná sa vlastne o mobilné šatne, pretože futbalisti, futbalistky sa musia 

niekde prezliekať a vzhľadom na to, že hygiena a IBP nám zavrelo mestskú budovu, ktorá 

slúžila na takéto účely už dávnejšie, tak proste FC Nitra muselo vyriešiť tento problém tým, 

že si zapožičalo prenosné kontajnery šatňové, kde teda sa táto činnosť potrebná k tomu, aby 

sa mohli deti prezliecť do športových vecí a následne zase do suchých veci po tréningu, tak si 

to muselo FC Nitra riešiť vlastnú linkou. A stojí to nemalé finančné prostriedky. Takže táto 

mimoriadna dotácia by im významne pomohla. A vlastne splníme všetky tie náležitosti, ktoré 

sú a ktoré nás obmedzujú v rámci iných možností dotácie. Takže ja som si dovolil pripraviť 

návrh na prijatie uznesenia, kde „Mestské zastupiteľstvo v Nitre ukladá prednostovi úradu 

zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo forme mimoriadnej 

dotácie pre FC Nitra mládež občianske združenie na prenájom mobilných šatní Akadémia 

mládeže FC Nitra v celkovej výške 82 tisíc euro na najbližšie riadne zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, to jest 26 mája 2022.“ Kde teda bude rozpočtové opatrenie, konkrétny 

materiál, ktorý nám umožní túto dotáciu schváliť reálne, keďže dnes toto mimoriadne 

zastupiteľstvo to neumožňuje. Takže ak by boli nejaké otázky, ďalšie rád odpoviem.  

p. Obertáš – ja by som možno na pána Refku, keďže je taký stav ako pán Oremus opísal 

z tých šatní. Sú vyčíslené aj náklady a plánujeme nejaké úpravy, v akej je to fáze? Lebo 

donekonečna si nemôže zapožičiavať tieto šatne. Kedy mienime voľačo spraviť preto, aby sa 

to pohlo? 
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p. Refka – náklady sú žiadne neni vyčíslené, nakoľko nebol tam, ani dá sa povedať, že 

odhadca. A sú v takom stave, že asi len vymeniť za niečo druhé, kde bude treba úplne nový 

projekt, ktorý tiež nie je spravený.  

p. Varga – ja len na využitie času. Chcem sa ospravedlniť tým, komu som dnes pomohol, aby 

to nebolo ako naposledy, že mi príde výhražný list, že jednému som ublížil a trom som 

pomohol. Takže neposielajte mi, aby som nemusel ísť znovu na políciu chodiť. 

Hlasovanie č. 13 o návrhu p. Oremusa v bode „Diskusia“ – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

ukladá prednostovi úradu zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta  

vo forme mimoriadnej dotácie pre FC Nitra – mládež, o. z. na prenájom mobilných šatní 

akadémií mládeže FC Nitra v celkovej výške 82 tisíc eur, na najbližšie riadne zasadnutie 

mestského zastupiteľstva dňa 26.5. 2022    

prezentácia – 13 

za – 13 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

MZ nebolo uznášaniaschopné. 

 

p. primátor – dobre, nakoľko nie sme uznášaniaschopní, počkáme si pol hodinu. Takže ešte 

raz. Nakoľko mám málo prítomných poslancov, podľa rokovacieho poriadku musím počkať 

30 minút.  

Hlasovanie č. 14 o návrhu p. Oremusa v bode „Diskusia“ – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

ukladá prednostovi úradu zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta  

vo forme mimoriadnej dotácie pre FC Nitra – mládež, o. z. na prenájom mobilných šatní 

akadémií mládeže FC Nitra v celkovej výške 82 tisíc eur, na najbližšie riadne zasadnutie 

mestského zastupiteľstva dňa 26.5. 2022    

prezentácia – 13 

za – 13 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

MZ nebolo uznášaniaschopné. 

 

p. primátor – mestské zastupiteľstvo, budeme pokračovať po tom čo sme neboli 

uznášaniaschopní. Ubehlo 30 minút podľa rokovacieho poriadku dávam znova za prezentovať 

poslancov a poslankyne teda o prezentáciu. Ďakujem.  

 

 

Hlasovanie č. 15 - prezentácia poslancov  

prezentácia – 5 

 

MZ nebolo uznášaniaschopné. 
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p. primátor – máme päť poslancov, nakoľko teda nemáme dostatočný počet poslancov 

prítomných, to znamená, že ich nie je viacej ako minimálne 16, tak prerušujem mestské 

zastupiteľstvo. Pokračovanie tohto 42. mimoriadneho zastupiteľstva bude 26.5.2022 hneď                      

po skončení riadneho 41. zastupiteľstva. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám ešte krásny 

večer.  

 

 

Pokračovanie 42. zasadnutie (mimoriadneho) mestského zastupiteľstva dňa 26.5.2022  

 

Z dôvodu neuznášaniaschopného pokračovania 42. zasadnutie (mimoriadneho) mestského 

zastupiteľstva dňa 26.5.2022 sa prekladá na 7.6.2022 (utorok) na 8,30 h., najskôr však hneď 

po skončení 41. (riadneho) zasadnutia mestského zastupiteľstva.   

 

 

Pokračovanie 

zo 42. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

aj formou videokonferencie 

 

 

Dátum a miesto konania: Nitra, 07.06.2021  

Prítomní:                         podľa prezenčnej listiny 26 poslancov 

Ospravedlnení:   p. Buršáková, p. Hatala, p. Jursa, p. Pravda  

Neskorší príchod:   

 

Vážené mestské zastupiteľstvo! 

 

dovoľte, aby som vás privítal na pokračovaní 42. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského 

zastupiteľstva v Nitre, ktoré bolo dňa 16.05.2022 a 26.5.2022 prerušené v zmysle Čl. 17 

rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Pripomínam, že dnešné zasadnutie sa 

uskutoční aj formou videokonferencie. 

 

 Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí je prítomných 26 poslancov, to 

znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

 

Vážené mestské zastupiteľstvo! 

 

Pripomínam, že návrhová komisia,  ktorá dozerá na hlasovania o uzneseniach 

počas celého rokovania a priebežne písomne spracováva uznesenia prijaté k jednotlivým 

bodom rokovania bola zvolená v nasledovnom zložení: 

 

 

 



37 
 

predseda návrhovej komisie:   p. Miloslav Hatala 

členovia  návrhovej komisie:   p. Dávid Moravčík 

                                                 p. Ladislav Turba 

 p. Adriana Filipová  

 p. Štefan Štefek 

 

Ďalej konštatujem, povereným poslancom viesť 42. zasadnutie mestského 

zastupiteľstva v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení bol zvolený poslanec mestského zastupiteľstva: p. Roman Ágh. 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: 

 

p. Štefan Štefek 

           a 

                                                               p. Pavol Obertáš 

                                                                

Vážené poslankyne, vážení poslanci! 

 

pokračujeme v rokovaní podľa už schváleného programu, a to bodom pod por. č. 4: 

 

„Diskusia“.  

 

Rozprava k tomuto bodu programu bola ukončená. V bode Diskusia bol predložený jediný 

návrh na uznesenie od poslanca Oremusa. Zároveň pripomínam, že beriem na vedomie 

žiadosť viacerých klubov ozvaných grémií a to znamená, že k tejto veci sme sa aj, zároveň 

sme mali posledné grémium. A myslím si, že to bude opätovne aj rozpravou ďalšieho grémia. 

Zároveň je vyvesené nové VZN tak, ako sme sa dohodli na poslednom grémiu. Takže 

opätovne k tomu bude zvolané grémium. Poprosím teraz zamestnankyne referátu 

organizačného, aby vysvietili predmetný návrh na uznesenie a následne budeme o tomto 

návrhu hlasovať. 

 

p. Oremus – neviem prečo takto idete proti tomu klubu a prečo sa takto správate. Som 

predkladateľ tohto materiálu. Zjavne vidíte, že ten materiál je neaktuálny vzhľadom na dátum 

a veci , ktoré sme diskutovali. Žiadam vás, aby sme sa teraz stretli zástupcovia poslaneckých 

klubov, aby som vám predložil, alebo prezentoval vám úpravu tohto návrhu uznesenia, ktoré 

som dal a aby bolo aktuálne. A myslím si, že dôjde aj k politickej dohode na tomto materiáli. 

A následne by sme hlasovali o tomto materiáli.  

 

p. primátor – p. Oremus, maximálne môžeme akurát tak akceptovať ten termín, ktorý si 

myslím, že je absolútne v poriadku. Takže pokiaľ tam nie je technický problém, tak budeme 

o tomto uznesení hlasovať. Budeme postupovať podľa rokovacieho poriadku.  
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5. Návrh na uznesenie 

 

Hlasovanie č. 1 o návrhu p. Oremusa v bode „Diskusia“ – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

ukladá prednostovi úradu zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta  

vo forme mimoriadnej dotácie pre FC Nitra – mládež, o. z. na prenájom mobilných šatní 

akadémií mládeže FC Nitra v celkovej výške 82 tisíc eur, na najbližšie riadne zasadnutie 

mestského zastupiteľstva dňa 26.5. 2022.    

prezentácia – 10 

za – 2 

proti – 0 

zdržal sa – 3 

MZ nebolo uznášaniaschopné.  

 

p. primátor – vyhlasujem poradu klubov. Vážene  mestské zastupiteľstvo, výsledok z grémia 

je taký, že pán poslanec Oremus upresnil svoj návrh na uznesenie.  

 

Hlasovanie č. 2 o návrhu p. Oremusa v bode „Diskusia“ – Mestské zastupiteľstvo v Nitre  

1. u k l a d á  

prednostovi úradu  

zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo forme mimoriadnej 

dotácie pre FC Nitra – mládež, o. z.. na prenájom mobilných šatní akadémii mládeže FC 

Nitra na najbližšie riadne zasadnutie MZ dňa 23.06.2022 

2. p o v e r u j e 

konateľa Nitrianskej investičnej, s. r. o. 

rokovať o prevode nájomného vzťahu k šatňovým kontajnerom 

                                                                                                          T: 23.06.2022 

 

U z n e s e n i e    číslo 234/2022-MZ 
 

prezentácia – 26 

za – 25 

proti – 0 

zdržal sa – 1 

Návrh bol schválený. 

 

6. Záver 

 

p. primátor –nakoľko sme prerokovali posledný bod programu, vyzývam predsedu návrhovej 

komisie p. poslanca Moravčíka, či bolo ku každému samostatnému bodu rokovania prijaté 

uznesenie.   

 

p. Moravčík – konštatujem, že bolo prijaté uznesenie ku každému bodu.  
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p. primátor – vážené poslankyne, vážení poslanci, vypočuli sme si predsedu návrhovej 

komisie, má k nemu niekto pripomienky? Ak nie, ďakujem predsedovi a členom návrhovej 

komisie za vykonanú prácu. Vážené mestské zastupiteľstvo, nakoľko sme program dnešného 

rokovania sme vyčerpali, vyhlasujem dnešné 42. zasadnutie mimoriadneho MZ v Nitre                    

za skončené. Vidíme sa opäť 23.6. na mestskom zastupiteľstve a predtým samozrejme                    

na mestskej rade. Ďakujem veľmi pekne za konštruktívnu debatu. A prajem vám ešte pekný 

deň.   

 

 

Nitra, 08. 06. 2022 

 

 

 

Zapísala: 

Lucia Vojtechová, v. r. 

ref. organizačný 

 

 

 

 

Marek Hattas, v. r.                         Mgr. Martin Horák, v. r. 

   primátor                                                                               prednostu   

 mesta Nitry                                      Mestského úradu v Nitre 

    

 

 

O v e r o v a t e l i a : 

 

 

p. Štefan Štefek, v. r. 

 

 

 

a  

 

 

 

p. Pavol Obertáš, v. r. 


	Vážené mestské zastupiteľstvo! 
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