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Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Nitre zo dňa 06. 04. 2022 

  

Prítomní: 7 podľa prezenčnej listiny          

Ospravedlnení:  4  (PhDr. Ján Vančo, PhD., Ing. Roman Ágh, MBA, PaedDr. Ivona Fraňová, 

PhD., Mgr. Marta Hároníková) 

Neospravedlnení: 0 

Prizvaní:  

Mgr. Mariana Záturová, vedúca TIC Nitra 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesení 

2. Plánované aktivity TIC Nitra na 1. polrok 2022 

3. Informatívna správa o možnostiach pokračovania projektov EHMK v spolupráci s TIC 

4. Informácia o aktuálnom stave prípravy a realizácie projektov financovaných z IROPu a 

ostatných výziev   

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.  

Prítomných bolo 5 členov komisie z 9, komisia bola uznášaniaschopná. 

Bod 2 

p. Záturová predložila plán aktivít odboru TIC na I. polrok 2022. 

Prevádzka TIC od mája prechádza na letný pracovný čas - prijatie dvoch zamestnancov - v 

apríli výberové konanie (prihlásených 30 záujemcov - požiadavky sa kladú na jazykové 

znalosti a pracovný čas. TIC pomáha s agendou odídencov (striedanie ľudí v COMIN-e,pomoc 

so zriadením centra na Levickej). 

Pokračovanie v sprevádzaniach Potulky Nitrou pešo alebo na bicykli (apríl-september) - prvá 

prehliadka 9.4. Za jarnou flórou Zobora; pokračovanie v čistení Nitra na siedmich pahorkoch; 

príprava aplikácie k čisteniu; príprava edukatívnej zóny, promo existujúcich aplikácií Mesto v 

meste, Cesty Corgoňa; spolupráca s Nadáciou Pontis, Naše mestá - dobrovoľnícka akcia 
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(10.6.2022) - Zoborský kláštor, Studničky Zobora; Víkend otvorených parkov a záhrad v 

Botanickej záhrade SPU v Nitre, Medová Nitra (4.-5.júna od 10.00 do 17.00 h). Témy garancií 

SPU v Nitre - celoživotné vzdelávanie, klimatická zmena a jej dôsledky, biodiverzita, možnosti 

krátkodobej rekreácie v parku Botanickej záhrady. Program garancia TIC 4.-5.6.2022 od 

10.00 do 17.00 h - Udržateľná Nitra - kreatívna zóna, Zelená Nitra, Ako produkovať menej 

odpadu, Upcyklovaná móda, hudobný doprovod, technické zabezpečenie podujatia, súťaží, 

web promo. 

4.6.2022 Na bicykli rozkvitnutou Nitrou do Botanickej záhrady (sprievodca P.Michalík). 

21.-23.4.2022 - účasť na medzinárodnom veľtrhu Salori, Osijek. 

2 cykloprehliadky (apríl, máj) v rámci projektu Rozbicyklujme Nitru. 

V rámci diskusie p. Balko informoval o podnetoch občanov, ktorí boli na aprílovom čistení, o  

umiestnení smetných nádob na frekventované miesta. p. Záturová uviedla, že je potrebné 

vytipovať lokality, kde by bolo umiestnenie smetných nádob najviac prospešné - v spolupráci 

s OZ Čistá Nitra. 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy na základe poznatkov z 

aktivity čistenie mesta odporúča Odboru TIC vytipovať vhodné umiestnenia smetných nádob 

a  konzultovať ich umiestnenie s Nitrianskymi komunálnymi službami. 

Uznesenie č. 7/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

Bod 3 

p. Tesák z tímu projektu EHMK 2026 sa nemohol osobne zúčastniť zasadnutia komisie 

MRCRZV, e-mailom poslal informatívnu správa o možnostiach pokračovania projektov EHMK 

2026. 

V správe bol uvedený krátky popis projektov a možnosť realizácie (s uvedením realizátora). 

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

Informatívnu správu a možnostiach pokračovania projektov EHMK a a žiada tím projektu 

EHMK o detailnejšie informácie a vysvetlenie projektov aj s ohľadom na projekt Horizont 

2020.  

Uznesenie č. 8/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

 

Bod 4 

Na základe uznesenia č.  17/2020 p. Ballay vypracoval dokument Informácia o aktuálnom 

stave prípravy a realizácie projektov financovaných z IROPu a ostatných výziev. p. Balko 

detailnejšie informoval o projektoch zameraných na miestny rozvoj a cestovný ruch a o 

procese ich realizácie. 

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

o aktuálnom stave prípravy a realizácie projektov financovaných z IROPu a ostatných výziev. 

Uznesenie č. 9/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 
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Bod 5 

p. Buršáková sa pýtala na možnosti práce pre odídencov. 

p. Kompasová uviedla, že sa budú organizovať kurzy slovenčiny pre Ukrajincov (na UKF) 

p. Balko uviedol, že Ministerstvo školstva podporuje a prepláca jazykové kurzy pre 

utečencov. 

p. Kompasová aj p. Pálenčíková súhlasili, že je možnosť realizovať kurzy prostredníctom UKF. 

Členovia komisie sa dohodli, že zasadnutie komisie MRCRZV, ktoré sa malo konať v stredu,  

8. júna 2022, sa z dôvodu prekrývania zasadnutí s inými komisiami MZ, presúva na štvrtok,  

9. júna 2022 o 15.00 h.  

 

Predseda ukončil zasadnutie komisie. 

V Nitre, dňa 6. 4. 2022 

Zapísala: Mgr. Mariana Ondrušová 

   

 

Mgr. Daniel Balko, v.r. 

predseda komisie 

 

 

Mgr. Mariana Ondrušová,v.r. 

sekretárka komisie 
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