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

a vzdelávanie zo dňa 22.septembra 2021 

 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 2 

Neospravedlnení: 2 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová 

 

Program:    
1. Otvorenie  

2  Projektové dokumentácie a investičné akcie OŠMaŠ na rok 2022  

3. Rôzne 

4. 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/ 

Projektové dokumentácie a investičné akcie OŠMaŠ na rok 2022 

PaedDr. Orságová predložila komisii informáciu o stave projektových dokumentácií 

a investičných akciách odboru školstva na rok 2022 - Príloha. Uviedla, že tri investičné akcie 

sú nacenené. Návrh bol vypracovaný na základe požiadaviek riaditeľov materských 

a základných škôl. Upriamila pozornosť na 3 akcie – ide o MŠ T. Vansovej a MŠ 

Staromlynská – nie sú to murované stavby, je tam nevyhnutná oprava aj strechy; zateplenie je 

potrebné MŠ Piaristická – pri zateplení sa odstránia aj azbestové časti; zateplenie treba na MŠ 

Alexyho; oprava strechy MŠ Platanová; MŠ Lomnická by sa mala urobiť aspoň čiastočná 

rekonštrukcia jedného pavilónu; sú tam uvedené kuchyne – navrhuje sa tam urobiť odsávanie, 

nakoľko sa varí aj v lete – po mestských častiach. V súčasnosti sú iné ceny stavebných 

materiálov, ako sme navrhovali, tak nevieme presne určiť ceny. Čo sa týka základných škôl – 

dôležité sú tam spomenuté kuchyne – sú v havarijnom stave, do konca roka budú hotové 

projektové dokumentácie (ďalej len „PD“) – veľmi havarijný stav je v kuchyni ZŠ Nábrežie 

mládeže a ZŠ Beethovenova; potrebné je rekonštruovať tretí pavilón ZŠ Tulipánová; PD na 

zateplenie základnej umeleckej školy (ďalej len „ZUŠ“) je hotové; zabezpečenie 

bezbariérovosti – mala by byť bezbariérová každá škola – na porade riaditelia škôl navrhli 

schodolez (cena je okolo 4 000 €); zabezpečenie vonkajších roliet – týka sa to najmä ZUŠ 

(vyučovanie popoludní a ochrana nástrojov pred teplom) a ZŠ Škultétyho. Podľa požiadaviek 

RNDr. Rácovej sa nám darí dovybavovať kuchyne. Uviedla, že v budúcom roku by sme mali 

mať v rozpočte na tieto položky 1,2 mil. €, 200 000 € by sa nechalo na havárie. 

Ing. Hatala – informoval sa na položky pri MŠ Platanova – 80 000 € a ZŠ Topoľová – 

180 000 € - bolo to už schválené  v tomto rozpočte - či to budú ako nové položky alebo sa to 

bude presúvať? 



PaedDr. Orságová – objasnila, že z tých 80 000 € sa už minula časť, zvyšok sa minie na niečo 

potrebné - nebude sa to presúvať, na Topoľovú máme tie peniaze, ale presunú sa teraz na 

Škultétyho kuchyňu – aj to nie je presun, bude to ako nová akcia  

Ing. Hatala – podotkol, že suma na rekonštrukciu ZŠ Tulipánová – 900 000 € bude vyššia 

vzhľadom na súčasné ceny, aj 1,2 mil. €, ale to by sme mohli financovať nie z podielových 

daní a originálnych kompetencií, musíme nájsť na to iné zdroje. 

Mgr. Špoták – doplnil, že tá suma 900 000 € je dosť veľká suma a informoval, že vychádzajú 

výzvy teraz na jeseň, pripravujú sa ďalšie výzvy, z toho dôvodu by sme mali mať pripravenú 

PD, už máme aj na zateplenie Cabajskej hotovú, aj na ďalšie veci a mohli by sme ako komisia 

navrhnúť vyčleniť finančné prostriedky ako samostatnú položku rozpočtu určenú na prípravu 

PD na rekonštrukcie, výstavbu škôl a pod.. Navrhol Lomnickú premenovať na nejaké 

Centrum pre vzdelávanie a mládež a potom z tohto pohľadu to rekonštruovať celé. 

Ing. Králová, PhD. – vyjadrila súhlas a potrebu byť pripravení na výzvy. 

Ing. Hatala – uviedol, nemáme PD na Tulipánová a sú dve možnosti – vyčleniť v našom 

balíku z 1,2 mil. financie na vypracovanie PD-čiek alebo ako samostatný balík mimo nášho. 

Upozornil však, že PD starnú, preto by sa nemali hromadne dať vypracovať, ale určiť si 

priority. 

PaedDr. Orságová – upozornila, že nemôžeme použiť peniaze určené na opravy a údržbu 

školských budov na tvorbu PD – sú z podielových daní, účelové. Bude však potrebné, aby 

boli tie peniaze určené na PD v rozpočte OŠMaŠ, aby sme o ne neprišli. 

Ing. Hatala – navrhol, že by sa mohol požiadať odbor ekonomiky a rozpočtu o vyčlenenie na 

rok 2022 ako samostatnú položku na OŠMaŠ - kolónku - ako položka určená na vypracovanie 

projektových dokumentácií. Navrhol sumu 100 000 €. 

Mgr. Špoták – podotkol, že možno bude stačiť 100 000 €, ale navrhol by sumu nastaviť na 

200 000 €. 

Ing. Hatala – súhlasil, informoval sa, či sa niečo aj napriek hotovej PD nezrealizovalo. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že má informácie od vedúceho OIVaR Ing. Matulu ohľadom 

hotových PD na školstvo. Uviedla budovu Centra zdravia Párovské Háje – boli sa tam pozrieť 

aj so zástupcami RÚVZ, zistili, že budova má pristavenú časť, ktorá nie je uvedená nikde  

v katastri, ale je zateplená. PD na Párovské Háje by mohla byť do konca roka hotová. Čakáme 

na ďalší postup zo strany stavebného úradu, ako sa zlegalizuje časť tej budovy. 

Ing. Hatala – zdôraznil potrebu legalizácie tej prístavby – akým spôsobom to urobiť, lebo bez 

toho to ďalej nepôjde. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že spolu s vedúcou stavebného odboru Ing. Jančovičovou budú 

riešiť túto legalizáciu. Uviedla ďalej, že PD kuchyňa Škultétyho je hotová, má sa to súťažiť, 

mohlo by sa to urobiť do konca roka; tiež je hotová PD pripojenie kanalizácie ZŠ 

Novozámocká, máme na to peniaze, ale všetko dlho trvá; ZŠ Cabajská zateplenie je PD 

hotová, pripravuje sa ohláška; tak isto aj PD kuchyňa Topoľová a PD zateplenie ZUŠ. 

Nestihlo sa – ZŠ Ščasného sociálne zariadenia, robila sa strecha, v MŠ Staromlynská kuchyňa 

- odpadol kus stropu. Dostala žiadosť ZŠ kn. Pribinu – v malom pavilóne vyviera zospodu 

voda a zateká do pivníc, zasahuje až na kúrenie, žiadajú preto opraviť vnútornú časť malého 

pavilónu, elektriku a rozvody. Riaditeľka školy pošle nacenenie. 

Ing. Králová, PhD. – upozornila na zatekanie strechy v budove združenia YMKA a CVČ Na 

Hôrke 30, len sa to tam lepí. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že budova patrí do správy Službytu, na OŠMaŚ na to nemáme 

peniaze. 

Mgr. Špoták – podotkol, že podľa toho, ako to zadefinujeme – ak by to bolo nejaké centrum 

služieb komunity – podľa toho, ako bude nastavená výzva, mohlo by sa to opraviť cez výzvu, 

ale aktuálne s tým nevieme nič robiť, je to na Službyte, podobne aj Lomnickú – prispôsobiť 

danej výzve, napríklad. 



Ing. Hatala – informoval, že sa stretol s riaditeľom Službytu, ten uviedol, že oni majú zmluvu 

na opravy, ale tam je potrebné opraviť celú strechu - to je iný balík peňazí a na to potrebuje 

súhlas Mesta. Bude sa o to ďalej zaujímať v najbližšej dobe. 

Ing. Králová, PhD. – doplnila, že má k tomu viac informácií – stálo by to vyše 200 000 €, 

lepšie by to bolo robiť celé, nie po častiach. 

PaedDr. Orságová – upozornila, že robila sa na OŠMaŠ analýza, koľko detí máme s trvalým 

pobytom v meste Nitra narodených od roku 2017 a zistilo sa, že nám budú chýbať kapacity na 

Čermáni a na Dieloch v materských školách, nedostatočné sú už teraz materské školy na 

Čermáni - MŠ Dolnočermánska a MŠ Golianova – toto považuje za prioritu – spomínaná 

budova bola pôvodne určená ako materská škola. 

P. Plevková – doplnila, že teraz tam bude výstavba ďalších bytov a majú obmedzenú kapacitu 

škôlok - obáva sa toho. 

Ing. Hatala – podotkol, že tieto problémy treba riešiť nie z roka na rok, ale dlhodobo, položil 

otázku, či sa teraz budú určovať priority alebo to ostane otvorené, ale uviedol, že by sme sa 

mali zasadiť o to, aby boli peniaze pre OŠMaŠ vyčlenené v plnej výške. Zároveň predložil 

návrh na uznesenie. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  informáciu Projektové dokumentácie a investičné akcie OŠMaŠ na rok 

2022  a uznesením č.28/2021 – KMŠaV   o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu  v Nitre         

v y č l e n i ť   finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií v súvislosti 

s investičnými akciami školských budov v rozpočte odboru školstva, mládeže a športu na rok 

2022 vo výške 200 000 €. 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 7,   proti: 0,   zdržal sa: 0  

 

K bodu 3/ 

Rôzne 

 

PaedDr. Orságová – uviedla, že bola členom komisie doručená Smernica č. 5/2021                  

o nájomných bytoch v školách a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Nitry, v ktorej je daná kompetencia aj komisii pre mládež, školstvo a vzdelávanie – podľa 

smernice súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy vydá OŠMaŠ po prerokovaní v komisii pre 

mládež, školstvo a vzdelávanie a na základe súhlasu sa pripraví nájomná zmluva. Nakoľko sa 

jedná o voľný byt v budove materskej školy (bez právnej subjektivity), nájomnú zmluvu 

pripraví OŠMaŠ a uzatvorí ju so žiadateľom primátor mesta Nitry. Pokiaľ máme voľný 

služobný nájomný byt, môže byť pridelený učiteľovi, zamestnancovi školy alebo 

zamestnancovi Mesta. Bola nám predložená žiadosť o prenájom školského bytu 

zamestnankyni Mesta PhD. Kataríne Živanovič, ktorá spĺňa všetky podmienky uvedené v 

smernici – uvádza sa tam,  že je to prenájom zatiaľ na dva roky, potom sa posúdi 

znova, pokiaľ bude našim zamestnancom alebo si nenájde iné bývanie. Ďalšie žiadosti neboli, 

tak ako vedúca OŠMaŠ odporúča prenajať ho pani Živanovič.  

Mgr. Špoták – doplnil, že pani Živanovič bude riaditeľkou kreatívneho centra – vyhrala 

výberové konanie, pochádza zo Srbska, nemá tu kontakty, teraz býva v podnájme. 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  žiadosť o prenájom školského bytu zamestnankyni Mesta  PhD. Kataríne 

Živanovič v budove materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  a uznesením 

č.29/2021 – KMŠaV   o d p o r ú č a   vyhovieť predloženej žiadosti. 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 7,   proti: 0,   zdržal sa: 0  

 



PaedDr. Orságová – informovala o aktuálnej situácii ohľadom karantény v školách – 

k dnešnému dňu máme 9 tried zatvorených - 8 v ZŠ (ZŠ kr. Svätopluka – 1, ZŠ Fatranská – 3, 

ZŠ Nábrežie mládeže – 3, ZŠ Škultétyho – 1) a 1 v MŠ (MŠ Piaristická). Zlá situácia je 

v lokalite Orechov dvor, kde je viacero osôb pozitívnych, preto deti majú udelené riaditeľské 

voľno, budú testované a následne sa prijmú potrebné opatrenia. 

Mgr. Šillerová – informovala sa, ako sa zmenila situácia v oblasti vzdelávania žiakov v ZŠ 

Novozámocká, keďže máme referenta na prácu s rómskym etnikom, resp, či je vidieť tu 

nejaký posun vo vzdelávaní? 

PaedDr. Orságová – uviedla, že 24.9.2021 má byť vypracovaná správa, kde bude všetko 

uvedené. 

Mgr. Špoták – podotkol, že v  tejto mestskej časti je veľmi nepriaznivá situácia ohľadom tejto 

školy – sú snahy o to, aby sa tam táto škola zrušila – hľadajú zámienky, že potrebujú domov 

pre seniorov v Krškanoch, denný stacionár alebo čokoľvek, aby tú školu a deti z Orechovho 

dvora odtiaľ dostali. Mali by sme hľadať nejaké riešenia - nie radikálne, diskutovať, či 

ponechať školu, ktorá má asi 160 žiakov, ako riešiť dochádzku do školy – dáva do pozornosti, 

že sú tu snahy, aby sa tá škola presunula. Navrhol prizvať koordinátorku pre rómsku 

komunitu na budúcu komisiu. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že v ZŠ Novozámocká je vytvorená zmiešaná trieda podľa 

vzoru v materskej škole, snažíme sa im vyjsť v ústrety, máme podrobné informácie o tom, 

uvidíme, či to pôjde – Mgr. Glovňová to zhodnotí a bude o tom informovať v správe.  

Mgr. Šillerová – uviedla, že vie o tej prváckej triede na Novozámockej – má informácie 

o tom. Zároveň upozornila, že škola je na Novozámockej veľmi potrebná. 

Ing. Hatala – navrhol pozvať na ďalšie zasadnutie Mgr. Glovňovú, požiadať ju o informácie - 

aj v písomnej forme, žiadať aj  vyjadrenia k projektom, ako napr. Teach for Slovakia a ďalšie. 

 

RNDr. Rácová sa pripojila k rokovaniu. 

 

Mgr. Špoták – na základe požiadavky zriadiť v školách pozíciu správcu školského areálu 

navrhol, aby komisia schválila nejakú sumu, napočítať nejaké výdavky, aby to mohol ísť ako 

návrh na rozpočtové opatrenie.  

Ing. Hatala – podotkol, že na minulej komisii sa hovorilo o sume 80 000 €, my sme odporučili 

MsZ schválenie takéhoto inštitútu, ale najskôr sa musí schváliť inštitút správcu areálu ako 

pracovná pozícia a až potom vyčleniť financie.  

PaedDr. Orságová – doplnila, že sa pripravuje materiál s odborom projektového 

a strategického riadenia ohľadom ihrísk a športovísk všeobecne, ktorý obsahuje aj návrh na 

zriadenie pozície správcu ihriska. 

Ing. Hatala – upresnil, že sa schváli táto pozícia v rámci materiálu a potom aj financie na to. 

Musíme počkať na predkladateľa. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že máme na to čas, nechá si potom správu predložiť a doplní sa 

to aj podľa požiadaviek komisie. 

 

K bodu 4/ 

Záver 

Ing. Hatala  - poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

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

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 22. septembra 2021 

 

 

Uznesenie č.28/2021 – 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   

informáciu Projektové dokumentácie a investičné akcie OŠMaŠ na rok 2022 

o d p o r ú č a    

Mestskému zastupiteľstvu  v Nitre          

v y č l e n i ť    

finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií v súvislosti 

s investičnými akciami školských budov v rozpočte odboru školstva, mládeže a športu 

na rok 2022 vo výške 200 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         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 22.septembra 2021 

 

 

Uznesenie č.29/2021 – 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  

žiadosť o prenájom školského bytu zamestnankyni Mesta  PhD. Kataríne Živanovič 

v budove materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

o d p o r ú č a    

vyhovieť predloženej žiadosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                           predseda komisie  


