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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, 

správu majetku a podnikateľskú činnosť konaného 01.03.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, komisia bola uznášaniaschopná. 

 

Program:     

 

1. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 (materiál č. 1098/2022-1) 

2. Návrh súťažných podmienok na vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: „Prenájom beachvolejbalových ihrísk na Letnom kúpalisku Sihoť v Nitre“ 

3. Návrh súťažných podmienok na vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: „Prenájom gastrostánkov v areáli Letného kúpaliska v Nitre“ 

 

K bodu 1  

 

Materiál č. 2/2022-OEaR 

odboru ekonomiky a rozpočtu o vyjadrenie k Návrhu na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta 

Nitry na rok 2022 (materiál č. 1098/2022-1) 

Uznesenie č. 2/2022-OEaR 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 01.03.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 2/2022-OEaR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 

Nitre schváliť rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 2, nehlasoval – 0 

 

K bodu 2 

 

Materiál č. 49/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k návrhu súťažných podmienok na vypracovanie súťažného návrhu 

do obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom beachvolejbalových ihrísk na Letnom kúpalisku Sihoť 

v Nitre“ 

Uznesenie č. 49/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 01.03.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 49/2022 žiada zvolať dňa 11.03.2022 pracovné 

rokovanie (aj s možnosťou online pripojenia) vo veci možnosti a spôsobu prevádzkovania 

beachvolejbalových ihrísk správcom letného kúpaliska mimo času letnej prevádzky 

kúpaliska s nasledovnou účasťou:  

Mgr. Daniel Balko, zástupca primátora mesta Nitra 

Mgr. Ján Greššo, predseda Komisie MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť, príp. ďalší členovia komisie, ktorí prejavia záujem o rokovanie 

JUDr. Oliver Pravda, LLM,  predseda Komisie MZ v Nitre pre šport, príp. ďalší členovia 

komisie, ktorí prejavia záujem o rokovanie 

Mgr. Róbert Šiška, odborný referent Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre 

Ing. Margaréta Némová, vedúca Odboru majetku MsÚ v Nitre,  

Ing. Jozef Bubeník, správca letného kúpaliska, Službyt Nitra, s.r.o. 

Ing. Michal Ivan – bývalý nájomca beachvolejbalových ihrísk 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 0 
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Materiál č. 50/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k návrhu súťažných podmienok na vypracovanie súťažného návrhu 

do obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom gastrostánkov v areáli Letného kúpaliska v Nitre“ 

Uznesenie č. 50/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 01.03.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 50/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: „Prenájom gastrostánkov v areáli Letného kúpaliska v Nitre“ podľa predloženého 

návrhu.  

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 0 

 

 

 

 

 

 

             Mgr. Ján Greššo, v. r. 

                  predseda Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  

                    pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 

 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Diana Lichardusová, sekretárka komisie 

V Nitre, dňa 04.03.2022 


