
Zápisnica 

 

z online zasadnutia Komisie pre kultúru a kreatívny priemysel pri Mestskom zastupiteľstve v Nitre 

zo dňa 11.11.2020  
 
- Prítomní: Ing. Erik Král – predseda, Pavol Obertáš, Mgr. art. Marián Tesák, Darina Kárová, ThDr. Tibor 

Ujlacký, PhD., PhDr. Peter Bednár, CSc. 
- Ospravedlnení: Mgr. Daniel Balko, PhDr. Ján Vančo, PhD. 
- Neospravedlnení: Mgr. Petra Ajdariová, Ing. Tomáš Jursa, Mgr. Dominik Hollý 
-    Prizvaní: Mgr. Dagmar Bojdová – vedúca odboru kultúry, Mgr. Irena Lehocká, PhD. – referent, 

projektový manažér, Mgr. Iveta Žitňanová – referent pre pamätihodnosti 
 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 
2. Návrh Stratégie rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu 
3. Stanovisko k návrhu na pomenovanie ulice – Pri Brezovom háji 
4. Plán zasadnutí komisie pre kultúru a kreatívny priemysel na 1.polrok 2021 
5. Návrh na pomenovanie verejného priestranstva po M. Beňovskom 
6. Exteriérová maľba v podchode objektu Sandokan 
7. Diskusia 
8. Rôzne  
9. Záver 

 
 

K bodu č.1.: 

p. Král otvoril zasadnutie komisie.  
 

 

K bodu č.2.: 

p. Kárová skonštatovala, že v tejto chvíli je možno zbytočné hlasovať za prijatie uznesenia k danej téme, 
keďže sa na nej bude ešte pracovať. Komisia by ho mala vziať len na vedomie, pretože príde doplňujúci 
materiál. Spýtala sa, kedy má byť návrh hotový. 
p. Bojdová odpovedala, že v piatok (13.11., pozn.) a mal by byť dopracovaný skrz pripomienky komisie. 
p. Tesák sa informoval ohľadne akčného plánu, dostal odpoveď, že tento dokument bude samostatný 
a bude nadväzovať na stratégiu. 
p. Ujlacký predostrel, že keď sa riešili dotácie a riešili sa priority, čo keby komisia vzala z VZN priority - 
dotácie a v uznesení by bolo zakomponované, že táto stratégia má obsahovať aj dotačné schémy. 
p. Bojdová ale oponovala, že stratégia nie sú len dotácie. Poďakovala za komplexné pripomienky p.Károvej 
a p.Klenkovej a za pripomienky ku kultúrnemu dedičstvu p.Bednárovi. Vymenovala priority k stratégii 
(dostupná kultúra, infraštruktúra, verejný priestor, identita destinácie a pod.) 
p. Kárová spomenula, že dostala aj odozvy na jej pripomienky k stratégii, ale netrvá na tom, že by sa mala 
komisia stotožniť so všetkými jej pripomienkami. Chýba jej tam aj enviro aspekt, smart prvky, technológie 
a prepojenie na obce (napr. pri pútnických miestach). 
p. Obertáš vyslovil nesúhlas s tým, že metodické usmernenie vypracovala česká firma za 12tisíc eur a teraz 
to tak či tak rozoberá komisia. 
p. Tesák tento krok obhajuje, pretože je to o nastavení procesov, stretávania sa k téme a pod. Podotkol, 
že o 3-4 roky si na českú firmu nikto nespomenie a zodpovedná zostane komisia kultúry. 



p. Obertáš oponoval, že zodpovední budú skôr pracovníci odboru kultúry a útvary úradu; komisia má len 
odporúčací charakter.  
p. Tesák  poznamenal, že za tento materiál je zodpovedný odbor stratégie a plánovania a pani Lehocká.  
p. Kárová navrhla, že je ochotná venovať sa tejto téme aj v sobotu, v nedeľu by uvítala popoludňajší  
videohovor s členmi komisie, aby materiál mohla komisia v pondelok pripomienkovať a v utorok by sa 
pripomienky zapracovali. 
p. Obertáš nechce obetovať svoju nedeľu pre stratégiu kultúry. Vyjadril sa, že on je poslanec, zastupuje 
ľudí a pri tejto stratégii má pocit, že sa „to šije horúcou ihlou“. Žiada viac času na naštudovanie 
a vyjadrenie sa k danej problematike. Nesúhlasí, aby to komisia schválila bez naštudovania. Myslí si, že 
stratégia je na 10 rokov a komisia sa má „rýchlo rýchlo vyjadriť“ a s tým sa nestotožňuje a nesúhlasí. 
p. Kárová, p. Král a p. Bojdová si zhodne mysleli, že na stratégii stojí a padá prihláška na EHMK. 
p. Tesák oponoval, že to v prihláške na EHMK nie je povinné, potreba špecifikovať to príde až 
v januári/februári 2021, ideálne v bid booku v januári 2021. 
 

Uznesenie č. 16/2020   

Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 11.11.2020 

Komisia pre kultúru a kreatívny priemysel  
p r e r o k o v a l a 

návrh Stratégie rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu 
a  
o d p o r ú č a   

Odboru projektového a strategického riadenia MsÚ v Nitre zapracovať pripomienky členov Komisie MZ 
pre kultúru a kreatívny priemysel k predloženému dokumentu z mailovej komunikácie zaslanej vopred. 
 
(H: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
 

K bodu č.3.: 

Komisia sa vrátila k názvu predmetnej ulice po tom, čo návrh „Bartfayova ulica“ neprešiel. 
 

Uznesenie č. 17/2020   

Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 11.11.2020 

Komisia pre kultúru a kreatívny priemysel  
p r e r o k o v a l a 

žiadosť o stanovisko k návrhu na pomenovanie ulice “Pri Brezovom háji” 
a  
o d p o r ú č a   

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť názov predmetnej ulice názvom “Pri Brezovom háji”.  
 
(H: za – 5, proti – 1, zdržal sa – 0) 
 
 
K bodu č.4.: 

Zapisovateľ komisie p.Ferčák navrhol plán práce komisie v prvom polroku 2021 nasledovne: 13.1.2021, 
10.2.2021, 10.3.2021, 14.4.2021, 12.5.2021 a 9.6.2021. 
 
 



Uznesenie č. 18/2020   

Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 11.11.2020 

Komisia pre kultúru a kreatívny priemysel  
p r e r o k o v a l a 

žiadosť o schválenie plánu práce Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel pre rok 2021 
a  
s c h v á l i l a   

plán práce Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel v roku 2021 v nasledovných termínoch: 
13.1.2021, 10.2.2021, 10.3.2021, 14.4.2021, 12.5.2021 a 9.6.2021. 
 
(H: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
 

K bodu č.5.: 

Združenie Mórica Beňovského, o.z., so sídlom v Bratislave adresovalo p. primátorovi list, v ktorom 
navrhuje pomenovanie akéhokoľvek verejného priestoru podľa Grófa Matúša Mórica Michala Františka 
Serafína Augusta Beňovského, ktorého celý svet pozná pod menom Móric Beňovský, a to z dôvodu, že sa 
zapísal do kultúry, histórie i politického diania šestnástich krajín na štyroch kontinentoch.  
 

Uznesenie č. 19/2020   

Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 11.11.2020 

Komisia pre kultúru a kreatívny priemysel  
p r e r o k o v a l a 

návrh na pomenovanie verejného priestranstva po Móricovi Beňovskom 
a  
b e r i e   n a   v e d o m i e 

návrh na možné pomenovanie verejného priestranstva po Móricovi Beňovskom. 
 
(H: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
 
K bodu č.6.: 

Výzva na zasielanie návrhov na exteriérovú maľbu v podchode objektu Sandokan je stále otvorená, čaká 
sa na návrhy.  
 
 
K bodu č.9  

záver 
Predseda Erik Král ukončil zasadnutie komisie. 
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 25.11.2020. 
 
 
 
 
 
   Mgr. Pavol Ferčák       Ing. Erik Král 

zapisovateľ komisie                   predseda komisie  


