
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 8.decembra 2021 

 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnení: 1 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová, Mgr. Glovňová 

 

Program:    
1. Otvorenie 

2. Uznesenie Komisie MsZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia         

    č. 168/2021 zo dňa 12.10.2021  

3. Vyhodnotenie stavu naplánovaných rekonštrukcií a opráv v rámci OŠMaŠ za rok 2021  

4. Návrh plánu rekonštrukcií a opráv v roku 2022 v rámci OŠMaŠ  

5. Informácia o projekte OnStage  

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Zasadnutie komisie viedol: Ing. Miloslav Hatala  – predseda komisie.  

 

Priebeh zasadnutia: 

 

K bodu 1/ 

Otvorenie 
Predseda komisie Ing. Miloslav Hatala otvoril zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva 

v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie (ďalej len „komisie“). Privítal prítomných, 

oboznámil ich s návrhom programu –  nikto z členov nemal námietky. 

 

 

K bodu 2/ 

Uznesenie Komisie MsZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia              

č. 168/2021 zo dňa 12.10.2021  

Predseda komisie predložil členom na prerokovanie žiadosť Komisie MsZ v Nitre pre 

sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia zaslanej formou uznesenia č.168/2021. 

Uznesením uvedená komisia žiada o vyjadrenie k poskytnutiu bytovej náhrady pre nájomcov 

oboch služobných bytov v správe Základnej školy, Benkova 34, Nitra.        

PaedDr. Orságová – vysvetlila situáciu so služobnými školskými bytmi v správe základných 

škôl. V niektorých bytoch dnes bývajú potomkovia bývalých zamestnancov, čo je aj prípad 

dvoch školských bytov v správe ZŠ Benkova. Tu ide aj o sociálny aspekt pri poskytnutí 

náhradného bývania. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – ako predsedníčka komisie pre sociálne veci, bývanie a 

podporu verejného zdravia doplnila na objasnenie situácie, že nájomcovia majú platnú 

nájomnú zmluvu a bolo by potrebné, aby OŠMaŠ a riaditeľ ZŠ Benkova spoločne 

odkomunikovali s nájomcami potrebu uvoľniť byty a následne by sa im ponúklo náhradné 

bývanie. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že zmluva bola podpísaná ešte bývalou riaditeľkou školy. 

Rozprávala sa s nájomníkmi, situáciu si uvedomujú a vedia, že potrebujú náhradné bývanie. 



Pani riaditeľka Mgr. Galová zmluvy aktualizovala napríklad pri prechode na euro – zmluvy 

bola dávno podpísané. 

RNDr. Rácová – uviedla, že pozná danú lokalitu, tí potomkovia sa tam narodili a žijú tam 

dodnes, sú tam celý život zvyknutí. Pozná aj ich sociálnu situáciu. Ak by sme im ponúkli 

nájomný byt na Dvorčianskej ulici, odmietnu to, lebo by to bolo pre nich nové a neznáme 

prostredie. Navrhla, aby sa sociálna komisia pozrela, aké byty sú uvoľnené a ponúknuť im, čo 

je pre nich prijateľné. Musíme ich pochopiť z ľudského hľadiska. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že sa osobne pozná s jedným z nájomníkov a upozornila ich, že 

nevie, aké byty im budú ponúknuté. Podotkla, že máme rôzne skúsenosti s týmto problémom 

– napr. v ZŠ Tulipánová nesúhlasili nájomcovia školského bytu s ponúkanou náhradou a sami 

sa potom odsťahovali, ale na ZUŠ skončila táto záležitosť na súde a so školu sa bývalá 

školníčka dokonca súdi o byt dodnes. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – uviedla, že Mesto má nejaké sociálne byty, na ktoré by 

museli uchádzači spĺňať kritériá a je na ne poradovník. Máme bytový dom Olympia určený 

pre žiadateľov do 35 rokov ako štartovacie byty – títo žiadatelia nespĺňajú podmienku. Potom 

sú spomínané byty na Dvorčianskej ulici a v DOS na Ulici Janka Kráľa – kde by videla túto 

možnosť, ale musia spĺňajú podmienky na prijatie. Najvhodnejšie by bolo na tej Dvorčianskej 

ulici.  

Ing. Hatala – zhrnul spomínané ponuky s tým, že do úvahy prichádza Dvorčianska. 

 

Členovia komisie následne prijali uznesenie: 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                          

p r e r o k o v a l a  žiadosť Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, 

bývanie a podporu verejného zdravia o vyjadrenie k poskytnutiu bytovej náhrady pre 

nájomcov oboch služobných bytov v správe Základnej školy, Benkova 34, Nitra a uznesením 

č.34/2021 – KMŠaV   o d p o r ú č a    Komisii Mestského zastupiteľstva  v Nitre pre sociálne 

veci, bývanie a podporu verejného zdravia  p o s k y t n ú ť  bytovú náhradu pre nájomcov 

oboch služobných bytov v správe Základnej školy, Benkova 34, Nitra   

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 11,  proti: 0,  zdržal sa: 0 

 

 

K bodu3/ 

Vyhodnotenie stavu naplánovaných rekonštrukcií a opráv v rámci OŠMaŠ za rok 2021  

PaedDr. Orságová predložila informatívnu správu o stave naplánovaných rekonštrukcií a 

opráv v rámci OŠMaŠ za rok 2021 (Príloha č.1). Vyjadrila spokojnosť so stavom plnenia 

plánovaných investičných akcií v roku 2021. Naposledy zabezpečovala búranie tribúny 

v areáli CVČ, ktoré by sa malo realizovať budúci týždeň. Nepodarilo sa zrealizovať napojenie 

ZŠ Novozámocká na kanalizáciu, ale peniaze sa presunú do ďalšieho roka. V predloženom 

zozname nie sú zahrnuté drobné akcie okolo 500 – 600 €. Podarilo sa nám splniť skoro všetko 

naplánované a je spokojná. V prehľade ja zahrnutých 15 000 € potrebných na projektovú 

dokumentáciu na športovisko na ZŠ Krčméryho a vytvorenie vonkajšieho priestoru na ZŠ 

Cabajská, ktoré boli presunuté zo športu.  

Ing. Hatala – doplnil, že pri tej Novozámockej ide o narušenú komunikáciu medzi odborom 

investičným a školstvom, ale nie je akceptovateľné, aby sa za 3 roky nedalo urobiť 15 metrov 

kanalizácie. 

RNDr. Rácová – podotkla, že na MsZ to pripomenula a žiadala stanovisko od investičného 

oddelenia z dôvodu nedokončenia. Zároveň poďakovala vedúcej OŠMaŠ za predložený 

prehľad investičných akcií.  



Ing. Králová, PhD. – informovala sa, aká je situácia ohľadom materskej školy v budove 

Centra zdravia v Párovských Hájoch, prípadne na možnosť prerobenia vnútorných priestorov. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že má informácie len od projektanta a nie je tam časť stavby 

skolaudovaná. Pokiaľ nie je stavba skolaudovaná, tak sa nedá získať stavebné povolenie. 

Ing. Králová, PhD. – upozornila, že ako je možné, že toto nebolo riešené. Žiadala predložiť 

závery zo stretnutia pri obhliadke budovy aj s určenými termínmi. 

RNDr. Rácová – pripomenula, že na zasadnutí MsZ pri prerokovávaní rozpočtových opatrení 

bolo povedané, že budova sa bude rekonštruovať a až potom sa určí, či sa tam zriadi materská 

škola alebo tam zostane centrum zdravia. Navrhla komisii prijať uznesenie, aby odbor 

investičný, prípadne útvar hlavného architekta, predložil informácie, v akom stave je akcia – 

či je hotová projektová dokumentácia, lebo potom sa už viac na MsZ o tom nehovorilo. 

Ing. Králová, PhD. – navrhla zvolať stretnutie s odborom investičným, ísť sa tam pozrieť 

a určiť konkrétne termíny, lebo sa dopredu nepohneme. Do konca roka by sa ešte dalo 

stretnúť 

RNDr. Rácová – upozornila na veľmi zlú pandemickú situáciu, blížiaci sa koniec roka 

a neodporúčala by stretnutie. Skôr by sme si mali vyžiadať písomné stanovisko od odboru 

investičného. 

Ing. Hatala – navrhol požiadať o stanovisko aj k tej kanalizácii na Novozámockej, odporúčal 

Ing. Královej uskutočniť poslanecký prieskum alebo si vyžiadať podrobné informácie 

v zmysle zákona č.211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   informatívnu správu Vyhodnotenie stavu naplánovaných rekonštrukcií      

a opráv v rámci Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre za rok 2021, uznesením 

č.35/2021 – KMŠaV  b e r i e   n a   v e d o m i e  informatívnu správu Vyhodnotenie stavu 

naplánovaných rekonštrukcií a opráv v rámci Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre  

za rok 2021  a  ž i a d a   Odbor investičnej výstavby a rozvoja a Odbor školstva, mládeže 

a športu MsÚ v Nitre o vyjadrenie k stavu dvoch investičných akcií – budova Centra zdravia 

Párovské Háje a kanalizácia na  Novozámockej ulici (stav, realizácia, termíny). 

                        T: 15.január 2022 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 11,  proti: 0,  zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4/ 

Návrh plánu rekonštrukcií a opráv v roku 2022 v rámci OŠMaŠ  

PaedDr. Orságová – uviedla, že nepredložila komisii materiál Návrh plánu rekonštrukcií a 

opráv v roku 2022 v rámci OŠMaŠ, nakoľko potrebuje vedieť od Mgr. Ballaya, na ktoré akcie 

máme možnosť čerpať dotácie od štátu – potrebuje to presne vedieť z hľadiska finančného, 

lebo ceny stavebných materiálov sa menili. Do konca decembra to zistí a pošle členom 

komisie. 

RNDr. Rácová – podotkla, že podľa materiálov, ktoré boli poslancom zaslané na záverečné 

zastupiteľstvo v decembri,  bola čiastka na školské budovy znížená o 140 tis eur, chce vedieť, 

ako k tejto sume pán Ballay prišiel a teda, ktoré stavby budú financované z dotácií štátu 

a v akej výške - z toho sa dá potom určiť 5% na spolufinancovanie. Informáciu by chcela ešte 

pred rozpočtovým  zastupiteľstvom. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že by malo ísť o zateplenie ZŠ Cabajská, druhý pavilón ZUŠ 

a ešte nejaká budova.  

Ing. Hatala – navrhol presunúť tento bod na zasadnutie komisie v januári, následne by sa 

určili priority. 

 



K bodu 5/ 

Informácia o projekte OnStage  

Mgr. Glovňová informovala o projekte OnStage zameranom na žiakov z marginalizovaných 

skupín (Príloha č.2). Projekt ONSTAGE sa koná v rámci Operačného programu URBACT 

III.. Iniciátormi projektu boli české Národné kontaktné miesto (National URBACT Point – 

NUP), ktoré funguje na Ministerstve pre miestny rozvoj v rámci Odboru regionálnej politiky, 

a slovenské Národné kontaktné miesto, ktoré spadá pod Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky. Doba trvania projektu je júl 2021 až december 2022. Zapojené mestá 

(Brno, Plzeň, Neratovice, Nitra, Banská Bystrica, Lučenec a Trenčín) sa pokúsia vytvoriť 

vlastné hudobné programy, ktoré ponúknu občanom bývajúcim v mestských lokalitách 

ohrozených sociálnym vylúčením. Vedúcim mestom siete je Brno, ktoré tento typ hudobných 

programov už tretí rok úspešne organizuje. V dňoch 11.-12. novembra sa zástupcovia z Mesta 

Nitra zúčastnili medzinárodného workshopu v meste Brno. Za hlavný cieľ Mesto Nitra 

pokladá zlepšenie školskej dochádzky detí z rómskej komunity a rozvoj osobnosti, talentu 

a zručnosti detí. Z pohľadu Mesta je nutné zamerať pozornosť na deti školského veku (najmä 

navštevujúce základné školy a neskôr materské školy), ktoré by aj prostredníctvom projektu 

mali možnosť plnohodnotných a dostupných voľnočasových aktivít. V rámci disponibilných 

hodín by išlo o posilnenie hudobnej výchovy v školách a týmto spôsobom posilniť ich záujem 

o školu nielen medzi deťmi  na prvom stupni, ale prostredníctvom projektu udržať a vzbudiť 

záujem aj u starších detí. Posilniť uvedomenie si priority vzdelania u rodičov detí. V prvej 

fáze máme cieľ zamerať sa na základné školy a voľnočasové aktivity. V druhej fáze by sme 

radi do projektu začlenili aj materské a stredné školy. Koordinátorom projektu je za Mesto 

Nitra Mgr. Miriama Glovňová z odboru školstva, mládeže a športu, referát podpory 

vzdelávania a práce s mládežou, zároveň je koordinátorom pre prácu s rómskym etnikom. 

(výňatok z materiálu). Projekt by bol vhodný aj na prepájanie minority s majoritou, využilo by 

sa aj zapojenie pedagógov zo ZUŠ. Prispôsobil by sa podľa našich podmienok, napríklad aj na 

ZŠ Novozámocká.  

RNDr. Ronec – doplnil informácie – zúčastnil sa návštevy základných škôl v Brne, ktoré 

realizujú tento projekt. Išlo o základné školy so 60 – 70 % zastúpením žiakov z rómskej 

komunity. V každej triede pôsobil rómsky asistent. Problém vidí v nedostatku dobrých 

lektorov. Je to veľká príležitosť a možnosť prilákať deti do školy. Má v pláne vytvoriť 

záujmový útvar v popoludňajších hodinách pre 1. a 2. stupeň, zamerať sa na husle, gitaru 

a klávesové nástroje. Pri príprave zámeru spolupracuje s navštívenými školami. 

PhDr. Kratochvílová – informovala, že aj ich súkromná základná umelecká škola každý rok 

prijme 2 – 3 žiakov z vedľajšej základnej školy, zväčša na klávesové nástroje. Ponúkajú 

možnosti aj na Orechovom dvore.  

Ing. Bakay – informoval sa, či sú zapojené všetky tri základné školy. 

Mgr. Glovňová – uviedla, že sú v komunikácii so všetkými tromi školami. Na jar plánujú ísť 

do Brna na workshop. 

RNDr. Ronec – doplnil, že by sa to malo realizovať od septembra 2022 – chcú otvoriť 2 

triedy - po jednej  na 1. a 2. stupni – bola by v nich  posilnená hudobná výchova a popoludní 

by bol spomínaný záujmový útvar. 

PhDr. Kratochvílová – navrhla zriadiť aj keramický a výtvarný útvar vzhľadom na výtvarnú 

zručnosť týchto žiakov.  

RNDr. Ronec – podotkol, že skôr by bol vhodný spevácky a dramatický útvar, o výtvarnej 

neuvažujú, ale tento projekt je nastavený len na hudobnú výchovu. 

RNDr. Rácová – vyzdvihla a ocenila aktivitu Mgr. Glovňovej a tešia ju prvé výsledky, 

nakoľko už dlhé roky zdôrazňuje upraviť učebné plány týchto škôl posilnením výchovných 

predmetov v týchto školách, napríklad viac hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, športu. 

Informovala sa, či bude tento projekt potrebovať aj finančné zabezpečenie. 



Mgr. Glovňová – vysvetlila, že v prvom roku bude potrebné vybudovať hudobné učebne 

a použil by sa tam presun  financií z aktivity Šport na základných školách v rámci rozpočtu 

odboru školstva, nakoľko tam zostali z dôvodu pandémie nevyužité financie. V Brne sú to 

väčšie školy, ktoré samy investovali do kúpy nástrojov. Riešime aj otázku financovania 

lektorov – 15.decembtra bude k tomu stretnutie. 

RNDr. Rácová - žiada uviesť konkrétnu sumu aj do uznesenia. 

Ing. Bakay - podotkol, že by bolo vhodné v nadväznosti na návrh PhDr. Kratochvílovej 

rozvíjať aj manuálnu zručnosť. 

RNDr. Ronec - bude treba zafinancovať aj lektorov, zatiaľ získali ako lektora pána Stojku. 

RNDr. Ronec – uviedol, že majú dobre vybudovanú školskú dielňu, deti tam rady pracujú, len 

kolegyňa, ktorá bola odborníkom, išla do dôchodku a nemá nasledovníka. Majú tiež dosť 

kvalitnú vypaľovaciu pec, nevyužívanú. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  informáciu o projekte OnStage,  uznesením č.36/2021 – KMŠaV             

b e r i e   n a   v e d o m i e  informáciu o projekte OnStage  a   o d p o r ú č a    Odboru 

školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre presunom rozpočtových prostriedkov vo výške 

10 000 € v rámci schválených výdavkov v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021 v kapitole  

odboru školstva, mládeže a športu  z a b e z p e č i ť   jeho financovanie. 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 11,  proti: 0,  zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

Rôzne 

 

PaedDr. Orságová – informovala o aktuálnej pandemickej situácii v školách – k 8.12.2021 

máme na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Nitre zatvorené 4 triedy v materských 

školách zo 123 tried, t. j. 3,21 %. V základných školách máme zatvorených 17 tried z 324 

tried, t. j. 5,24%. Na základe vyhlášky č. 286/2021 vydanej RÚVZ so sídlom v Nitre 

s účinnosťou od 9.12.2021 prechádzajú žiaci 2.stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl 

v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce na dištančné vzdelávanie z dôvodu zhoršujúcej sa 

epidemickej situácie. Niektorí rodičia majú s tým problém, lebo nemajú ako zabezpečiť deti 

v domácom prostredí. V materských školách máme menšie počty detí teraz, sú dané aj presné 

pravidlá vstupu do škôl. 

 

RNDr. Rácová – poďakovala sa vedúcej OŠMaŠ za správu o diétnom stravovaní detí a detí 

s celiakiou  v našich školách. Veľmi pozitívne vyznela aj reportáž v televízii zo zariadenia 

školského stravovania na ZŠ Krčméryho, ktorá pripravuje stravu pre celiatikov. Zaujímali ju 

hlavne počty vydaných obedov a náklady na stravu a rozvoz. Materiál je východiskom na 

zefektívnenie tohto procesu, skvalitnenie a zlepšenie. 

Ing. Hatala – podotkol, že všetko, čo bolo napísané a odvysielané je pravda, ale VZN je iné. 

Podľa rozpisu nákladov to vyzerá, že rodičia neprispievajú na rozvoz stravy. Navrhol vrátiť sa 

k tejto téme na ďalších zasadnutiach komisie.  

RNDr. Rácová – súhlasí s návrhom vrátiť sa k tejto téme, je to zložité, teraz sa môžeme 

spoliehať na pána riaditeľa Roneca, že to zvláda. 

PaedDr. Mičeková Vargová – informovala sa, či obed v materskej škole aj s dopravou 

vychádza na 2,60 €? Aká je konečná suma za jeden takýto obed? 

PaedDr. Orságová – objasnila financovanie obedov v materskej škole, v základnej škole na 

1.stupni a 2.stupni, ale zdôraznila, že dopravu – rozvoz stravy celiatikov - platí Mesto.  

RNDr. Ronec – vysvetlil výpočet sumy za obed. 



PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – uvítala by tiež, keby sa k tejto téme ešte komisia vrátila, 

aby táto služba bola zefektívnená, skvalitnená, ale nešlo by to na náklady rodičov, lebo 

hovoríme o inklúzii. Pán riaditeľ a aj ostatní riaditelia MŠ a ZŠ by mali povedať, čo by 

potrebovali. 

Ing. Hatala – zopakoval návrh vrátiť sa k tejto téme, vedúca OŠMaŠ by pripravila nejaký 

návrh na zefektívnenie tohto druhu stravovania, napríklad na májové zasadnutie komisie. 

RNDr. Rácová – navrhla skorší termín, májový je neskoro.  

PaedDr. Mičeková Vargová – informovala, že v Nitre sú dve kuchyne súkromné, ktoré varia 

celiatickú stravu. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že zo začiatku sme chceli osloviť súkromných dodávateľov, 

nakoniec to zrealizovalo Mesto – zrekonštruovalo kuchyňu v ZŠ Krčméryho a vybavilo ju 

potrebným materiálno-technickým zariadením.  

RNDr. Ronec – doplnil, že personálne to zvládajú, ak by počet obedov vzrástol nad 50, žiadal 

by pomocnú kuchárku. Rozvoz nie je v jeho kompetencii. 

 

Komisia prijala k tomuto materiálu uznesenie: 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  informatívnu správu o príprave a rozvoze stravy pre celiatikov 

v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry a uznesením 

č.37/2021 – KMŠaV   n a v r h u j e   Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre          

v y p r a c o v a ť  nový manuál na zabezpečenie celiatickej stravy v základných a materských 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v spolupráci so základnými a materskými 

školami.           

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 11,  proti: 0,  zdržal sa: 0 

 

Ing. Bakay – informoval sa na poskytnutie nápoja pre deti v materských školách na Mikuláša, 

niečo ako jogurt v čokoláde, čo vníma negatívne, lebo deťom to vraj nechutilo, určite to bolo 

finančne nákladné a skôr by preferoval ovocie. 

PaedDr. Orságová -  uviedla, že to bolo v rámci sponzorstva dané materským školám, zistí 

bližšie informácie. 

 

PaedDr. Orságová – poďakovala sa členom komisie za podporu počas celého roka. 

PhDr. Kratochvílová – poďakovala sa ako členka Asociácie súkromných škôl viceprimátorovi 

Špotákovi za príkladný vzťah k súkromným školám a tiež odboru školstva za všetko, čo sa 

urobilo. 

 

 

K bodu 7/ 

Záver 

Ing. Hatala  - poďakoval prítomným za účasť, zaželal všetkým pekné vianočné sviatky.  

 

 

 

 

 

 

............................................             ...........................................           

PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                                     Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

       sekretár komisie                                                    predseda komisie 



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 8.decembra 2021 

 

 

Uznesenie č.34/2021 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 2/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                          

p r e r o k o v a l a   

žiadosť Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a 

podporu verejného zdravia o vyjadrenie k poskytnutiu bytovej náhrady pre nájomcov 

oboch služobných bytov v správe Základnej školy, Benkova 34, Nitra 

o d p o r ú č a     

Komisii Mestského zastupiteľstva  v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu 

verejného zdravia   

p o s k y t n ú ť   

bytovú náhradu pre nájomcov oboch služobných bytov v správe Základnej školy, 

Benkova 34, Nitra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ..............................................             ........................................... 

       PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                                Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

            sekretár komisie                                           predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 8.decembra 2021 

 

 

Uznesenie č.35/2021 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 3/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a    

informatívnu správu Vyhodnotenie stavu naplánovaných rekonštrukcií a opráv v rámci 

Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre za rok 2021 

b e r i e   n a   v e d o m i e   

informatívnu správu Vyhodnotenie stavu naplánovaných rekonštrukcií a opráv v rámci 

Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre za rok 2021  

ž i a d a    

Odbor investičnej výstavby a rozvoja a Odbor školstva, mládeže a športu  MsÚ v Nitre 

o vyjadrenie k stavu dvoch investičných akcií – budova Centra zdravia Párovské Háje 

a kanalizácia na  Novozámockej ulici (stav, realizácia, termíny). 

                        T: 15.január 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ..............................................             ........................................... 

       PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                               Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

            sekretár komisie                                           predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 8.decembra 2021 

 

 

Uznesenie č.36/2021 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 5/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   

informáciu o projekte OnStage 

b e r i e   n a   v e d o m i e   

informáciu o projekte OnStage   

o d p o r ú č a    

Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre presunom rozpočtových prostriedkov 

vo výške 10 000 € v rámci schválených výdavkov v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021 

v kapitole  odboru školstva, mládeže a športu  

z a b e z p e č i ť  

jeho financovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ..............................................             ........................................... 

        PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                              Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

            sekretár komisie                                           predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 8.decembra 2021 

 

 

Uznesenie č.37/2021 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 6/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   

informatívnu správu o príprave a rozvoze stravy pre celiatikov v základných 

a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  

n a v r h u j e    

Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre          

v y p r a c o v a ť   

nový manuál na zabezpečenie celiatickej stravy v základných a materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v spolupráci so základnými a materskými 

školami.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ..............................................             ........................................... 

       PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                               Ing. Miloslav Hatala, v. r.  

            sekretár komisie                                           predseda komisie 


