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Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Nitre zo dňa 08. 03. 2022 

  

Prítomní: 8 podľa prezenčnej listiny          

Ospravedlnení:  3  (PhDr. Ján Vančo, PhD., Ing. Janka Buršáková, PaedDr. Ivona Fraňová, 

PhD.) 

Neospravedlnení: 0 

Prizvaní:  

Mgr. Mariana Záturová, vedúca TIC Nitra 

 

Program: 

1)   Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesení 

2)   Informatívna správa  o zložení rozpočtu NOCR na rok 2022 

3)   Akčný plán na roky 2021 - 2022 Stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra  

       na roky 2021-2031, po zapracovaní pripomienok z hodnotiacej správy posudzovania 

       vplyvov na životné prostredie 

4)   Sumár aktivít a štatistika odboru TIC Nitra rok 2021 

5)   Rôzne 

 

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

miestnosti 209, Mestský úrad, Štefánikova 60.  Ing. Králová, PhD., bola pripojená online cez 

aplikáciu google meet. 

 

Bod  1 

Predseda komisie MRCRZV Mgr. Daniel Balko otvoril komisiu MRCRZV, overil plnenie 

uznesení a oboznámil členov komisie s programom zasadnutia, s ktorým všetci prítomní 

súhlasili.  

Bod 2 

Informatívnu správu o zložení rozpočtu NOCR na rok 2022 predstavila riaditeľka NOCR Mgr. 

Marta Hároníková. Ozrejmila všetky položky rozpočtu, marketingové aktivity a propagáciu na 

rok 2022. 

p. Balko sa pýtal na fungovanie vláčika v novej sezóne, či bude v správe Arrivy, uviedol, že 

Mesto Nitra vláčik určite neodkúpi. 

p. Hároníková informovala, že bude vyhlásená výzva na predloženie cenovej ponuky na 

poskytnutie služby “Prevádzka turistického vláčika v sezóne 2022”. 

p. Balko navrhol, aby bola vo výzve uvedená podmienka farebnej úpravy vláčika - vo farbách 

mesta Nitra. 
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p. Ágh sa pýtal na prenášanie sumy na konci roka. 

p. Hároniková uviedla, že je to rezerva na prvé mesiace ďalšieho roka. 

p. Ágh sa pýtal aj na ďalekohľady na Zobore (odinštalovaný) a Kalvárii (nefunkčný) a servisnú 

službu. 

p. Hároníková uviedla, že ďalekohľad na Zobore bol lacnejší a preto viac kazový. Do 

budúcnosti je treba investovať do kvalitnejších prístrojov, s lepším servisom. 

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

správu o zložení rozpočtu NOCR na rok 2022 a odporúča vo výzve na predloženie cenovej 

ponuky na prevádzku vláčika v sezóne 2022 špecifikovať v podmienkach výzvy farebnú 

úpravu vláčika v mestských farbách. 

Uznesenie č. 4/2022. Hlasovali: 6  (6 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

Bod 3 

p. Pálenčíková skonštatovala, že Akčný plán na roky 2021 - 2022 a Stratégia rozvoja 

cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-2031, po zapracovaní pripomienok z 

hodnotiacej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie sú kvalitne vypracované, sú v 

nich uvedené všetky potrebné náležitosti v návrhovej aj analytickej časti. Nemá k nim nijaké 

pripomienky. Na 90% sú v nich premietnuté všetky ciele, čiastkové aktivity sa pretavili do 

akčného plánu. 

V rámci diskusie p. Záturová poďakovala p. Pálenčíkovej za pomoc s vypracovaním Stratégie.  

Uviedla, že už v prvej polovici plánu vznikli rôzne projekty so zameraním na udržateľnú a 

Zelenú Nitru, niektoré z nich budú pokračovať, pridajú sa nové bonusové projekty (aplikácia 

Zelená Nitry, v spolupráci s odborom životného prostredia - edukatívna myšlienka - tabule 

pre deti, stojiská, výchova občanov…). 

p. Záturová ďalej uviedla, že bude potrebný rozpočtový presun na vývoj aplikácií (napr. 

mesto v meste/Stratené mesto…). 

p. Páleníková uviedla, že by sa mohli ďalej rozvíjať projekty, ktoré vznikli počas kandidatúry 

mesta na EHMK 2026.  

p. Hároníková uviedla, že rôzne subjekty riešia obdobné témy, vhodné by bolo spolupracovať 

v rámci jednej témy. 

p. Králová uviedla, že Komisia životného prostredia sa zaoberá “zelenou témou” v rámci 

malej grantovej schémy, minigranty vie poskytnúť aj Nitrianska komunitná nadácia. Komisia 

životného prostredia sa snaží o vzájomné prepojenie projektov so zelenou témou, bolo by 

dobré zelené projekty odkomunikovať s odborom aj komisiou životného prostredia. 

p. Ágh sa ospravedlnil, musel zo zasadnutia odísť skôr. Na zasadnutí zostalo 5 členov, komisia 

bola aj naďalej uznášaniaschopná. 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Nitre schváliť návrh Stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na 

roky 2021-2031 a berie na vedomie predložený návrh Akčného plánu na roky 2021/22  

Uznesenie č. 5/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 
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Bod 4 

p. Záturová zosumarizovala aktivity Odboru Turistické informačné centrum za rok 2021. 

Uviedla, že v zmysle Stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-2031 bol 

vytvorený Akčný plán na roky 2021 – 2022, ktorého jednotlivé ciele a aktivity sú napĺňané a 

vyhodnocované.  

Pripomenula, že TIC Nitra je infobod Cyrilometodskej cesty (jediný na Slovensku) a bolo by 

vhodné v rámci tohto projektu spolupracovať s Krajskou organizáciou cestovného ruchu. 

V rámci skvalitňovania služieb sa v TIC Nitra vytvára edukatívna zóna s témou histórie, 7 

pahorkov (viac informácií na najbližšom zasadnutí komisie). 

Uviedla potrebu zapájať sa do akčných plánov ostatných odborov, prepojenie s NOCR, 

univerzitami; zavedenie “friendly” projektov v spolupráci s p. Kompasovou  (baby friendly, 

pet friendly, blind friendly…) a spolupráca na zelených projektoch s odborom životného 

prostredia. 

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

aktivít a štatistiku odboru TIC Nitra za rok 2021 

Uznesenie č. 6/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

Bod 5 

p. Balko sa vrátil  k projektom EHMK 2026, na najbližšie zasadnutie komisie MRCRZV bude 

prizvaný p. Tesák z tímu EHMK. 

p. Páleníková uviedla, že projekty môžu pokračovať aj bez existencie združenia. 

p. Páleníková a p. Kompasová pripomenuli, že študenti, ktorí sú určení na prax v NOCR a TIC 

Nitra môžu byť zapojení do Pomoci Ukrajine (Mesto Nitra,COMIN, TIC).  

 
Predseda ukončil zasadnutie komisie. 

V Nitre, dňa 8. 3. 2022 

Zapísala: Mgr. Mariana Ondrušová 

   

Mgr. Daniel Balko, v.r.  

predseda komisie 

 

Mgr. Mariana Ondrušová, v.r. 

sekretárka komisie 


