
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie pre kultúru a kreatívny priemysel pri Mestskom zastupiteľstve v Nitre 
zo dňa 5.6.2019 na Mestskom úrade v Nitre 

 
- Prítomní: Ing. Erik Král – predseda, Mgr. Daniel Balko, Pavol Obertáš, Doc. Mgr. Pavol Brezina, Mgr. 

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

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

koordinátor pre prípravu KC, Mgr. Martin Horák – vedúci Odboru inovácií, transparentného riadenia 
a klientskej spokojnosti 

 
PROGRAM: 

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o Kreatívnom centre 
3. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry 
4. Informácia o konaní verejných kultúrnych podujatí na terasách na pešej zóne 
5. Informácia o programe a podujatiach v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta 2019 
6. Časový plán práce komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel na 2.polrok 2019 
7. Diskusia 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
K bodu č.1 
Predseda Erik Král otvoril zasadnutie komisie. Zopakoval uznesenia prijaté na komisii zo dňa 15.5.2019. 
K uzneseniu č.11/2019 žiada komisia doplniť zoznam voľných mestských pozemkov aj v rozmedzí 100-
200m². 
p. Král – informoval o ďalších priestoroch (podchod na Klokočine, sklady v areáli Službytu), avšak tieto 
priestory nie sú vhodné na využitie. 
K uzneseniu č.14/2019 p. Bojdová doplnila, že vypracovanie Stratégie rozvoja kultúry a kreatívneho 
priemyslu v Nitre si vyžiada dlhší čas kvôli pripravovaným podujatiam. 
p. Král – informoval o stretnutí so zástupcom Univerzity Konštantína Filozofa a o možnej spolupráci 
s univerzitami.  
 
K bodu č.2 
Informácia o Kreatívnom centre 
p. Brezina – položil otázku, v akom stave sa nachádzajú prípravné práce, priestory a pod. 
p. Lehocká – informovala, že výzva je v procese pripomienkovania, mala by vyjsť do 30.júna. Informovala 
o objektoch na Martinskom vrchu a Kine Palace, o projektovej dokumentácii, verejnom obstarávaní 
a postupnosti pri stavebných povoleniach. Tiež poukázala na architektonickú súťaž pri objekte Kina 
Palace, pri ideálnej situácii by do novembra 2019 mala byť hotová projektová dokumentácia. 
p. Král – doplnil, že súťaž bude mať vlastný web.  
p. Lehocká – informovala aj o projekte na Martinskom vrchu a využití priestorov. 
p. Kárová – sa spýtala na organizácie, ktoré boli prizvané na spoluprácu, a ich úlohu. 
p. Lehocká – odpovedala, že od týchto organizácií sa očakáva tvorba obsahovej stránky, nastavenie 
frekvecie a pod. 



p. Brezina – podotkol, že je dôležité urobiť projekt, aj keby náhodou výzva nebola. Vyjadril názor, že 
architektúra Kina Palace sa musí podriadiť funkčnosti; Kino Palace nemá byť primárne na umeleckú 
realizáciu, ale má zarábať peniaze mestu. 
p. Lehocká doplnila, že výzva určite bude a bude uverejnená aj na webe Slovenskej komory architektov. 
 
K bodu č.3: 
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry 
p. Bojdová – informovala, že návrh VZN o poskytovaní dotácií vzišiel z pripomienok všetkých oddelení 
a komisií. 
p. Balko – odporúča čo najvšeobecnejšie pomenovanie oblastí, ktoré sa týkajú kultúry. 
p. Brezina – doplnil, že vo VZN sa musí objaviť aj slovné spojenie „Kreatívny priemysel“. 
p. Král – navrhol zmeniť bod a) na Kultúra a kreatívny priemysel; bod b) na Kultúrne pamiatky 
a pamätihodnosti; bod k) na Verejné priestory. 
P. Kárová – navrhla zmeniť aj bod j) na Zavádzanie inovácií. Tiež vyslovila myšlienku, nech sa pridá oblasť 
cestovného ruchu a VZN by mala prejsť aj štylistickou úpravou textu. 
p. Balko – doplnil informácie o tom, kto môže byť oprávneným žiadateľom. 
p. Tesák – požiadal o doplnenie čl.5 bodu II. písmena a) o „sexuálnu orientáciu“ (...s cieľom poškodzovať 
životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou podnecovať neznášanlivosť na základe pohlavia, 
rasy, sexuálnej orientácie...) 
p. Horák – informoval o zmene, že p.primátor bude schvaľovať len znenie výziev, všetky dotácie (aj tie do 
2.000,-€) bude schvaľovať zastupiteľstvo. Tiež hovoril o formulári a systéme, ako pracuje. 
p. Bojdová – podotkla, že výzva by mala časovo súvisieť s rozpočtom, aby sme vedeli, aký je tlak na 
budúcoročný rozpočet. 
 
K bodu č.3: 
Uznesenie č.17/2019 
Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 5.6.2019 
 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel na svojom riadnom zasadnutí dňa 5.6.2019  
p r e r o k o v a l a 
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry 
o d p o r ú č a  
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť návrh s nasledovnými pripomienkami:  
Bod a) Kultúra a kreatívny priemysel 
Bod b) Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti 
Bod j) Zavádzanie inovácií 
Bod k) Verejné priestory 
Doplnenie čl.5 bodu II. písm. a) o výraz „sexuálnej orientácie“ 
 
(H: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
K bodu č.4: 
Informácia o konaní verejných kultúrnych podujatí na terasách na pešej zóne  
Komisia kultúry sa zaoberala informáciou o konaní verejných kultúrnych podujatí na terasách na pešej 
zóne.  
p. Ferčák – oboznámil Komisiu o pripravovanej spolupráci s prevádzkami na pešej zóne v rámci 
programu na terasách počas leta. Povedal o podmienkach pri výpožičke terás, o stretnutí 



s prevádzkovateľmi terás a o nastavení programu počas letnej sezóny. Informoval aj o podujatiach, ktoré 
sa už konali a o podujatiach, ktoré budú realizované na terasách na pešej zóne v priebehu mesiaca jún. 
 
K bodu č.5: 
Informácia o programe a podujatiach v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta 2019 
Komisia kultúry sa zaoberala informáciou o programe a podujatiach v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta 
2019. 
p. Ferčák – oboznámil Komisiu o pripravovanom programe Nitrianskeho kultúrneho leta 2019. Spomenul 
podujatia, ktorých usporiadateľom je Mesto Nitra, ako aj podujatia, na ktorých sa Mesto Nitra 
spolupodieľa.  
p. Bojdová – doplnila informácie o programe podujatia Nitra, milá Nitra 2019. 
 
K bodu č.6: 
Časový plán práce komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel na 2.polrok 2019 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel prerokovala časový plán a zhodla sa na dátumoch 
zasadnutí komisie v 2.polroku 2019.  
 
K bodu č.6: 
Uznesenie č.18/2019 
Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 5.6.2019 
 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 5.6.2019  
p r e r o k o v a l a 
časový plán práce Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel na 2.polrok 2019 
s c h v á l i l a 
termíny zasadnutí Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel nasledovne: 
9.7.2019, 7.8.2019, 4.9.2019, 9.10.2019, 6.11.2019 a 11.12.2019. 
 
(H: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
K bodu č.9 
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  
 
 
 


