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Zápisnica 

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

Mestskom zastupiteľstve v Nitre zo dňa 09. 06. 2022 

  

Prítomní: 7 podľa prezenčnej listiny          

Ospravedlnení:  4  (PhDr. Ján Vančo, PhD., Ing. Roman Ágh, MBA, Ing. Janka 

Buršáková, Ing. Jarmila Králová, PhD.) 

Neospravedlnení: 0 

Prizvaní:  

Mgr. Mariana Záturová, vedúca TIC Nitra 

Mgr. Irena Lehotská 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesení 

2. Možnosti pokračovania projektov EHMK v spolupráci s TIC 

3. Postup v realizácii interaktívnej edukatívnej zóny  

4. Informovanie o príprave osláv Nitra, milá Nitra a účasti partnerských miest na 

oslavách 

5. Rôzne  

 

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

v miestnosti 209, Mestský úrad, Štefánikova 60.  Mgr. Irena Lehotská bola pripojená 

online cez aplikáciu google meet. Ing. Králová, PhD., mala byť pripojená online, bol 

však výpadok pripojenia. 

 

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. Lehotská informovala o projektoch EHMK, ktoré sa týkali Zelenej Nitry, Živej rieky, 

komunitných záhrad, verejného priestranstva. 

p. Záturová informovala, že prierezové body s TIC sú v projekte Stratené mesto, ktoré 

je podobné s existujúcou aplikáciou Mesto v meste. 



2 

p. Balko a p. Záturová sa zhodli, že ak sa majú určiť prioritné projekty, pri ktorých má 

význam pokračovať ďalej, je nutné zvolať spoločné stretnutie zainteresovaných strán 

- komisia životného prostredia, komisia MRCRZV, odbor architektúry a členovia 

bývalého EHMK. 

 

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

spoločné stretnutie ohľadom diskusie o zapojení projektov EHMK do projektov mesta 

Uznesenie č. 10/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

Bod 3 

p. Záturová informovala o postupe v realizácii interaktívnej edukatívnej zóny, ktorá sa 

pripravuje v priestoroch informačného centra TIC.  

Zóna bude rozdelená na viaceré časti - drevené panely, magnetické panely, 

premietacia stena. Celý priestor bude multifunkčný.  

Priestor bude slúžiť ako edukatívna zóna v rámci regionálneho vzdelávania detí 

(materské a základné školy). 

p. Fraňová uviedla, že sa prevádzka zóny môže spojiť s voľnočasovými aktivitami 

programu UNICEF a s aktivitami združenia MAREENA, zameranými na integráciu detí. 

Ďalej uviedla, že by bolo vhodné prepojiť aktivity aj priestory s Ponitrianskym 

múzeom a kreatívnym centrom. 

p. Pálenčíková a p. Kompasová uviedli, že zóna je vhodným riešením regionálnej 

výchovy pre školákov. 

 

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

a postup realizácie interaktívnej edukatívnej zóny v TIC  

Uznesenie č. 11/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

 

Bod 4 

p. Balko informoval o blížiacich sa oslavách Nitra, milá Nitra2022 (NMN) 

Uviedol, že tento rok sú slávnosti obohatené pešou Púťou ku cti sv. Cyrila a Metoda 

na trase z Velehradu do Nitry, spojenie s Cyrilometodskou cestou. 

p. Fraňová informovala o návšteve delegácií na oslavách NMN.  

Mesto Nitra zaslalo oficiálne pozvanie na slávnosti šiestim partnerským mestám, 

ktoré s Nitrou v uplynulom období aktívne spolupracovali. Pozvanie prijali delegácie z 

Českých Budějovíc, Kroměříža, Báčskeho Petrovca, Vezsprému, Spišskej Novej Vsi a 

Osijeku. Súčasťou oficiálneho programu slávností bude krátke pracovné stretnutie so 
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zástupcami pozvaných partnerských miest Nitry. 

Ďalej informovala o programe návštevy delegácií a vyzvala členov komisie o súčinnosť 

s rozdelením a sprevádzaním členov delegácií pri ich pobyte v Nitre. 

Informovala aj o oficiálnych pozvaniach zaslaných z partnerských miest: 

Osijek - 2.7.2022 - slávnostné otvorenie kultúrneho leta  

Kroměříž - 19. - 20.8.2022 - Dožinky zlínskeho kraja 2022 

Báčsky Petrovec - 12. - 14.8.2022 - Slovenské národné slávnosti 2022 

Zielona Góra - 8.-11.9.2022 - Dni Zielonej Gory - festival vína 2022. 

p. Fraňová uviedla, že momentálne nie je vyčlenený dostatok finančných prostriedkov 

na partnerské vzťahy, preto by bolo dobré vypracovať plán stretnutí, návštev a pod. 

všetkých oddelení mestského úradu, ktorý by bol zapracovaný do rozpočtu na budúci 

rok. 

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

informácie o príprave osláv Nitra, milá Nitra  

Uznesenie č.12/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

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

informatívnu správu o pripravovaných návštevách partnerských miest  

Uznesenie č.13/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy žiada všetkých 

vedúcich oddelení o zaslanie podkladov v rámci kapitoly partnerské vzťahy  (rozpočet, 

budovanie partnerských vzťahov v budúcom roku)  

Uznesenie č.14/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

Bod 5 

V rámci diskusie členovia komisie zhodnotili, že pešia zóna je veľmi znečistená - špina, 

ulepené plochy, špinavé lavičky, trčiacia burina… čo nie je dobrá vizitka mesta, zvlášť 

teraz v začínajúcej sa letnej sezóne, kedy sa návštevnosť zvyšuje a aj vzhľadom k 

blížiacich sa oslavám NMM. 

p. Balko uviedol, že pomôcť by mohla aj aktivita “Čistenie mesta”, najbližšie čistenie 

by mohlo byť zamerané na pešiu zónu. 

 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy žiada Mestské služby o 

pravidelné čistenie pešej zóny, najmä v čase konania mestských podujatí. 

Uznesenie č.15/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

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

Čistá Nitra v spolupráci s TIC Nitra, aby najbližšie čistenie mesta zamerali na pešiu 
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zónu a priľahlé verejné priestory. 

Uznesenie č.16/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal) 

p. Hároníková informovala, že NOCR zakúpila 2 ďalekohľady, ktoré budú umiestnené 

na Pyramíde a Kalvárii (do júla 2022). Tiež informovala o ferate Zobor - nebude 

vhodná pre rodiny s malými deťmi, obtiažnosť je B a C. V najbližšom období sa začnú 

osádzať informačné tabule k ferate. 

 

Predseda ukončil zasadnutie komisie. 

V Nitre, dňa 9. 6. 2022 

Zapísala: Mgr. Mariana Ondrušová 

   

 

Mgr. Daniel Balko, v.r. 

predseda komisie 

 

 

Mgr. Mariana Ondrušová, v.r. 

sekretárka komisie 


