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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy pri Mestskom 

zastupiteľstve v Nitre zo dňa 09. 02. 2022 

  

Prítomní: 10 podľa prezenčnej listiny          

Ospravedlnení: 1  (PhDr. Ján Vančo, PhD.) 

Neospravedlnení: 0 

 

Prizvaní:  

Mgr. Mariana Záturová, vedúca TIC Nitra 

 

Program: 

1)   Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesení 

2)   Vyhodnotenie dotácií  

3)   Memorandum a Správa o partnerskej spolupráci  

4)   Rôzne  

 

Zasadnutie komisie viedol Mgr. Daniel Balko, predseda komisie. Stretnutie prebiehalo online 

cez aplikáciu MS Teams. 

 

Bod  1 

Predseda komisie Mgr. Daniel Balko otvoril komisiu pre miestny rozvoj, cestovný ruch a 

zahraničné vzťahy. 

Oboznámil členov komisie s programom zasadnutia a zmenou, ktorá sa týkala Správy o 

partnerskej spolupráci, ktorú Dr. Fraňová predloží na ďalšom zasadnutí komisie. Všetci 

prítomní členovia komisie s programom súhlasili. 

Kontrola plynúcich uznesení : 

Uznesenie č. 24/2019 – trvá 

Uznesenie č.  11/2020 – trvá, čaká sa na odpoveď 

Uznesenie č. 15/2020 – splnené 

Uznesenie č.  17/2020 – informačná správa pre komisiu (raz za mesiac) 

Uznesenie č. 29/2020 – rozposlať členom komisie e-mail. odpoveď od p. Muziku (stav 

verejných toaliet na území mesta) 

Uznesenie č. 30/2020 – trvá 

Uznesenie č. 33/2020 – kontrola raz za pol roka 
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Uznesenie č. 6/2021 –  trvá, bod programu na zasadnutí komisie 9.3.2022 

Uznesenie č. 7/2021 – trvá 

Uznesenie č. 9/2021 – trvá, príprava informačného materiálu o inovatívnejších informačných 

systémoch 

Uznesenie č. 12/2021 – trvá, bod programu na zasadnutí komisie 9.3.2022 

Uznesenie č. 16/2021 – trvá 

Uznesenie č. 24/2021 - splnené 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy berie na vedomie kontrolu 

uznesení a súhlasí so stavom plnenia uznesení. 

Uznesenie č. 1/2022. Hlasovali: 8  (8 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

Bod 2 

Pre žiadosti v grantovom programe Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra na rok 

2022 bolo schválených 15000,- €.  

Celkovo bolo hodnotených 9 žiadostí, hodnotilo ich 8 členov z 9. 

P. Balko navrhol finančne podporiť iba tie žiadosti, ktoré získali v hodnotení viac ako 500 

bodov, a podporiť pre jedného žiadateľa jeden projekt, čím by sa podporilo 5 projektov. 

Členovia sa na tomto návrhu zhodli.  

Po diskusii sa dohodli na nasledovnom finančnom ohodnotení žiadateľov: 

Ponitrianske múzeum  3238,- € 

SPU v Nitre    3153,- € 

BerCash s.r.o.    3102,- € 

Zoborský skrášľovací spolok   2946,- € 

Stokráska O.Z.   2561,- € 

Riešila sa otázka  do budúcna, že bude potrebné hodnotiť žiadosti podľa priorít grantového 

programu,  určiť výšku stropu poskytnutých financií a uviesť ju vo výzve, prípadne zohľadniť 

aj výšku iných zdrojov a mieru spolufinancovania. 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy navrhuje podporiť a 

poskytnúť finančnú dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra piatim žiadateľom o dotácie v grantovom 

programe Podpora a rozvoj cestovného ruchu v Nitre na rok 2022. 

Uznesenie č. 2/2022. Hlasovali: 8  (8 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

Bod 3 

p. Fraňová oboznámila členov komisie s Memorandom o spolupráci so Slovak Business 

Agency (SBA) v oblasti podpory malého a stredného podnikania. Poslaním SBA je komplexná 

pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Small Business Act, komplexná podpora 

podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, a posilnenie konkurencieschopnosti 

podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín. Spolupráca Mesta Nitra a 

SBA bude najmä v poskytovaní všestrannej podpory malým a stredným podnikom formou 



3 

vzdelávania, poradenstva, mentoringu, podpory internacionalizácie, ako aj rôznymi inými  

priamymi a nepriamymi formami pomoci; v podpore vzniku nových podnikov a podpore 

záujmu o podnikanie; rozvoj malých a stredných podnikov s inovatívnym potenciálom 

založených na transfere technológií, využívaní poznatkov a výstupov z VaV a akademického 

prostredia, ako aj podnikov z oblasti priemyselného dizajnu, kreatívnych a iných odvetví 

hospodárstva; zvýšenie atraktivity podnikateľského prostredia pre zahraničných investorov a 

podnikateľov; konzekventná tvorba trvalo udržateľných pracovných miest s vyššou pridanou 

hodnotou a podpora zamestnávania marginalizovaných skupín obyvateľstva. 

p. Pálenčíková uviedla, že spolupráca s SBA je dobrá voľba - inovatívne formy spolupráce. 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy berie na vedomie správu o 

Memorande so SBA a odporúča schváliť Memorandum o spolupráci so Slovak Business 

Agency. 

Uznesenie č. 3/2022. Hlasovali: 8  (8 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

Bod 4 

p. Fraňová informovala, že partnerské mesto Osijek ponúka na veľtrhoch, ktoré sa u nich 

organizujú, výstavnú plochu zadarmo. Je to príležitosť prezentovať lokálne značky, 

remeselníkov, regionálnych výrobcov - pre NOCR, Mesto… 

Ide o veľtrhy: 4.-6. marca 2022 - 28. jarný veľtrh (propagácia poľnohospodárskej výroby, 

produktov, služieb a technológií pri výrobe a spracovaní potravín, posilnenie rozvoja vidieka 

a podpora celkovej ekonomiky regiónu)   a 22. veľtrh remesiel;  

22.-24. apríl 2022 - Salori (veľtrh poľovníctva, rybárstva a turizmu) a Motomobil. 

p. Balko uviedol aj možnosť spolupráce s SBA. 

 

Predseda ukončil zasadnutie komisie. 

 

V Nitre, dňa 9. 2. 2022 

 

Mgr. Daniel Balko, predseda komisie v. r. 

Zapísala: Mgr. Mariana Ondrušová, sekretárka komisie 
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Uznesenie 

zo zasadnutia Komisie pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy  

Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 09. 02. 2022 

  

 

 

Uznesenie č. 01/2022 

K bodu:  1 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy  

 

berie na vedomie kontrolu uznesení a súhlasí so stavom plnenia uznesení.  

 

Hlasovali:  8 (8 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

 

 

 Mgr. Daniel Balko v. r. 
predseda komisie  

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mariana Ondrušová, sekretárka komisie  
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Uznesenie 

zo zasadnutia Komisie pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy  

Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 09. 02. 2022 

 

 

Uznesenie č. 2/2022 

K bodu:  2 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy na svojom riadnom zasadnutí 

dňa 09. 02. 20022 

 

navrhuje  

podporiť a poskytnúť finančnú dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra piatim žiadateľom o dotácie v 

grantovom programe Podpora a rozvoj cestovného ruchu v Nitre na rok 2022 

nasledovne: 

Ponitrianske múzeum  3238,- € 

 SPU v Nitre    3153,- € 

 BerCash s.r.o.    3102,- € 

Zoborský skrášľovací spolok   2946,- € 

Stokráska O.Z.   2561,- € 

 

Hlasovali: 8 (8 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

 

Mgr. Daniel Balko v. r. 
predseda komisie  

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mariana Ondrušová, sekretárka komisie  
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Uznesenie 

zo zasadnutia Komisie pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy  

Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 09. 02. 2022 

 

 

Uznesenie č. 3/2022 

K bodu:  3 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy na svojom riadnom zasadnutí 

dňa 09. 02. 20022 

 

berie na vedomie   

správu o Memorande o spolupráci so SBA  

a  

odporúča  

schváliť Memorandum o spolupráci so Slovak Business Agency. 

Hlasovali: 8 (8 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

 

 

Mgr. Daniel Balko v. r. 
predseda komisie  

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mariana Ondrušová, sekretárka komisie 
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Prezenčná listina zo zasadnutia  

Komisie pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy MZ v Nitre 

 9 2. 2022 o 15.00 hod. 

 

 

Meno Podpis 

Mgr. Daniel Balko online 

PhDr. Ján Vančo, PhD. ospravedlnený 

Ing. Jarmila Králová, PhD. online 

Ing. Roman Ágh, MBA online 

Ing. Janka Buršáková onlne 

Mgr. Marta Hároníková online 

PaedDr. Ivona Fraňová, PhD. online 

PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD. online 

PhDr. Katarína Kompasová, PhD. online 

Mgr. Mariana Záturová online 

Mgr. Mariana Ondrušová online 

 

 


