
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie pre kultúru a kreatívny priemysel pri Mestskom zastupiteľstve v Nitre 
zo dňa 15.5.2019 na Mestskom úrade v Nitre 

 
- Prítomní: Ing. Erik Král – predseda, Mgr. Petra Ajdariová, Mgr. Daniel Balko, Pavol Obertáš, PhDr.   

Ján Vančo, PhD., PhDr. Peter Bednár, CSc., Doc Mgr. Pavol Brezina, Mgr. Dominik Hollý 
- Ospravedlnení: Ing. Tomáš Jursa, Darina Kárová, Mgr. art. Marián Tesák, ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., 

Mgr. Martin Horák 
- Neospravedlnení: 
- Prizvaní: Mgr. Dagmar Bojdová – vedúca odboru kultúry, Mgr. Irena Lehocká, PhD. – referent – 

koordinátor pre prípravu KC 
 
PROGRAM: 

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 
2. Prerokovanie materiálu Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých 
3. Príprava Stratégie rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre 
4. Návrh nového VZN o dotáciách mesta Nitry 
5. Diskusia 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
K bodu č.1 
Predseda Erik Král otvoril zasadnutie komisie. 
 
p. Bojdová – zopakovala 5 uznesení prijatých na komisii zo dňa 18.4.2019. 
p. Obertáš – predostrel požiadavku k uzneseniu č.11/2019 na doplnenie zoznamu voľných mestských 
priestorov o rozmeroch v rozmedzí 100-200m². 
 
K bodu č.2 
Prerokovanie materiálu Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých 
p. Lehocká – predstavila materiál Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých. 
p. Ajdariová – vyjadrila názor, že k procesu debarierizácie je potrebná osoba koordinátora. 
p. Král – informoval, že sa chystá spracovanie manuálu, ktorý bude slúžiť pre pracovníkov (nielen) 
Mestských služieb, ktorý bude prehľadne graficky spracovaný. Ďalej informoval, že Komisia ÚHA 
odporúča dokument schváliť. 
 
K bodu č.2: 
Uznesenie č.13/2019 
Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 15.5.2019 
 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.5.2019  
p r e r o k o v a l a 
materiál Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých 
o d p o r ú č a  
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť materiál Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých 
 
(H: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0) 



K bodu č.3: 
Prerokovanie – Príprava Stratégie rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre 
p. Bojdová – informovala o stretnutí zvolanom MK SR v Bratislave. 
p. Vančo – navrhol odporučiť p.primátorovi, aby na úrovni K8 napísal list ministerke kultúry ohľadne 
výzvy, pretože proces sa ťahá už päť rokov. 
p. Král – vyjadril názor, že je viac ako potrebné pripraviť stratégiu, aby sme do budúcna vedeli nastaviť 
podmienky pre VZN a pod., aby sme vedeli, čo chceme kultúrou dosiahnuť v meste. Podľa neho je 
potrebné mapovať kultúru v meste, nie v kraji, pretože priamo v meste môžu byť výsledky úplne odlišné. 
Zamýšľal sa, či by nebolo vhodné založiť pracovnú skupinu na báze pravidelnejších stretnutí so 
subjektmi, ktoré sa budú chcieť zapojiť. 
p. Bednár – ponúkol svoje skúsenosti v oblasti kultúrneho dedičstva. 
p. Brezina – sa zaujímal o presné parametre a o termín obhliadky objektov, aby sa predišlo 
nedorozumeniam. 
p. Král – doplnil, že touto agendou sa zaoberá hlavný architekt mesta Nitry, zatiaľ prebehlo jedno 
stretnutie, sú plánované ďalšie 
 
K bodu č.3: 
Uznesenie č.14/2019 
Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 15.5.2019 
 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.5.2019  
p r e r o k o v a l a 
prípravu Stratégie rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre 
ž i a d a 
Odbor kultúry o vypracovanie stratégie 
 
(H: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
K bodu č.4: 
Návrh nového VZN o dotáciách mesta Nitry 
Komisia kultúry sa zaoberala prípravnou fázou Všeobecno-záväzného nariadenia mesta Nitry 
o dotáciách, ktoré je súčasťou nového nazerania na kultúru. Oboznámila sa základným návrhom VZN 
o dotáciách, elektronickými podaniami dotácií či doplnením potrebných údajov zo strany žiadateľov. 
p. Bojdová – doplnila, že Komisia by mala posúdiť kvalitu projektu, v projekte nesmie chýbať 
charakteristika organizácie, ďalšie náležitosti dodá žiadateľ až po schválení projektu a následnom 
podpise zmluvy. 
p. Král – vyslovil názor, že je potrebné zvážiť, ako bude fungovať participatívny rozpočet. 
p. Bednár – vyzval na pripravenie návrhu na výzvu a prípadné pripomienky do budúceho stretnutia 
komisie. 
 
K bodu č.5: 
Diskusia 
p. Vančo – vyslovil názor, že je potrebné oboznámiť sa s mediálnou stratégiou mesta, pretože najmä od 
starších obyvateľov, ktorí nemajú internet, počúva o nedostatku informácií. Taktiež žiada vyjadrenie od 
kompetentných, na ktoré kultúrne podujatia sa propagácia bude robiť a na ktoré nie. 
p. Obertáš – sa informoval o využití bývalého kina LIPA. 
p. Vančo – navrhuje, aby sa Mestskému zastupiteľstvu navrhlo schválenie dotácie na projektové 
dokumentácie priestorov patriacich Mestu (plaváreň, LIPA a pod.) 



p. Bojdová – opäť poukázala na potrebu odvlhčenia Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta 
Nitry. 
 
K bodu č.5: 
Uznesenie č.15/2019 
Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 15.5.2019 
 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.5.2019  
z a o b e r a l a 
vlhnutím Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre zaradiť odvlhčenie a opravu Synagógy medzi investičné akcie 
v najbližších rokoch v závislosti od dostatku zdrojov v mestskom rozpočte 
 
(H: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
K bodu č.6: 
Rôzne 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel sa vyjadrila aj k diskusii o navýšení už schválenej 
dotácie na Zoborský kláštor.  
p. Ajdariová – zároveň požiadala o zmenu času začiatku zasadnutí Komisie MZ v Nitre pre kultúru 
a kreatívny priemysel z pôvodne 16:30hod na 15:30hod. 
 
K bodu č.6: 
Uznesenie č.16/2019 
Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 15.5.2019 
 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.5.2019  
p r e r o k o v a l a 
navýšenie schválenej dotácie na Zoborský kláštor 
o d p o r ú č a  
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre v rozpočtovom opatrení schváliť požadovanú čiastku  
 
(H: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
K bodu č.7 
Predseda Erik Král ukončil zasadnutie komisie. 
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční podľa harmonogramu. 
 
 
 
 
 
 Paľo Ferčák v.r.        Ing. Erik Král v.r. 
       zapisovateľ komisie                   predseda komisie  
 
 
 


