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Zápisnica 

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

Mestskom zastupiteľstve v Nitre zo dňa 10. 08. 2022 

  

Prítomní: 10 podľa prezenčnej listiny          

Ospravedlnení:  2  (Ing. Jarmila Králová, PhD., Mgr. M. Hároníková) 

Neospravedlnení: 0 

Prizvaní:  

Mgr. Mariana Záturová, vedúca TIC Nitra 

Mgr. Dana Póčiková (koordinátorka NOCR) 

 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesení 

2. Informatívna správa o financovaní Turistického vláčika Nitra  

3. Návrh rozpočtu TIC Nitra na rok 2023 

4. Informatívna správa - Svetový deň cestovného ruchu (september 2022) 

5. Informatívna správa o Cyrilometodskej ceste (KOCR Nitra) 

6. Rôzne 

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

v miestnosti 209, Mestský úrad, Štefánikova 60. 

 

 

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  7 členov komisie z 9, komisia bola 

uznášaniaschopná.  

Bod 2 

p. Záturová oboznámila zúčastnených so správou Arriva Nitra  o vývoji prevádzky 

turistického vláčika, počte prepravených osôb a zostatkovej hodnote vláčika.  

p. Póčiková (koordinátorka NOCR) doplnila informácie o financovaní vláčika a o súťaži 

na prevádzku vláčika, ktorú na túto sezónu získala Arriva Nitra. 

p.Záturová uviedla, že je možnosť, aby Mesto Nitra odkúpilo  vláčik, v rámci vkladu, 

ktorý ide do NOCR. 
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p.Balko upozornil, že bude potrebné zabezpečiť depo, vodiča, údržbu a pod. 

p.Záturová uviedla, že vláčik je atrakcia, ktorá je vhodná pre všetky vekové kategórie 

a je počas sezóny plne využívaná. V budúcej sezóne by sa dala ponuka rozšíriť o trasu 

na Zobor (sobotné trasy, už sa v minulosti realizovali - záujem bol veľký). 

Informovala, že TIC spracúva údaje o fungovaní turistických vláčikov v iných mestách, 

ktoré predloží na budúce zasadnutie komisie MRCR v septembri. 

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

Informatívnu správu o financovaní turistického vláčika o žiada vedúcu TIC Nitra o 

doplnenie informácií o fungovaní turistických vláčikov v iných, porovnateľných, 

mestách a o predloženie návrhu na prevádzku vláčika na najbližšie obdobie 

Uznesenie č. 17/2022. Hlasovali: 7  (7 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

Bod 3 

p. Záturová predložila Návrh rozpočtu TIC Nitra na rok 2023.  Vysvetlila všetky položky 

v rozpočte. K položke Na členské príspevky uviedla, že polovica vkladu by sa mohla 

použiť na turistický vláčik a druhá polovica na realizáciu spoločného investičného 

projektu s NOCR pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi (využitie vkladu a dotácie do 

NOCR princípom 70 % vklad a 70 % dotácia na realizáciu spoločného investičného 

projektu pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi). 

V meste chýbajú atrakcie pre malé deti (od 3 rokov). Ako vhodnú atrakciu predstavila 

projekt lanového parku napr. od fy UNIPARK.cz, pri realizácii ktorého by sa dal využiť 

členský príspevok a dotácia - otvorená výzva (Pôdohospodárska platobná agentúra - 

investície do rozvoja lesných oblastí, zlepšovania životaschopnosti lesov - poznávacie 

projekty v lesnej infraštruktúre), ktorou by sa projekt prefinancoval. Atrakcia by 

mohla byť situovaná napr. pri areáli Zoborského kláštora. 

p. Balko upozornil na vytypovanie lokality - Zobor - Chránená krajinná oblasť (CHKO) - 

bude potrebné zistiť možnosť realizácie; Borina - lesný porast, nie je CHKO. 

p. Ágh uviedol, že pri každej atrakcii je nutnosť dobudovanie infraštruktúry, dôležité 

je aj umiestnenie toaliet v blízkosti akejkoľvek atrakcie. 

p. Balko uviedol, že nápad je správny, každý krok na zvýšenie atraktivity prostredia, 

ktorý prispeje k rozvoju cestovného ruchu v meste je potrebný. 

p. Záturová uviedla, že je dôležité dohodnúť sa na správnom projekte, ktorý sa môže 

každý rok dobudovať, rozšíriť, zlepšiť. 

Informovala aj o možnosti spolupráce s Kreatívnym centrom v projekte Umenie vo 

verejnom priestranstve. 

p. Fraňová uviedla, že cestovný ruch je o biznise, je potrebné vytvoriť prostredie pre 

subjekty cestovného ruchu. Prvoradým aspektom v kompetencii mesta je 

zabezpečenie infraštruktúry a čistoty mesta. Až potom sú na rade eventy a atrakcie, 

ktoré by na svoje fungovanie mali mať správcu (fungovanie, údržba…). 

Uviedla možnosť spolupráce s projektom Inhabit - funkčnosť verejných priestranstiev. 



3 

p. Balko uviedol, že v Stratégii rozvoja cestovného ruchu sú uvedené návrhy 

projektov, z ktorých treba vybrať prioritný projekt. 

p. Fraňová uviedla možnosť využitia verejných výziev a spoluprácu s odbormi 

životného prostredia, možnosť súkromného investora. 

p. Balko uviedol, že vzniká potreba združovania finančných prostriedkov. 

p. Balko a p. Fraňová uviedli potrebu oživiť pešiu zónu, zamerať sa na centrum mesta. 

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

zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh rozpočtu pre Odbor TIC Nitra na rok 2023 a 

odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu využitie vkladu a dotácie do NOCR 

princípom 70 % vklad a 70 % dotácia na realizáciu spoločného investičného projektu 

pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi. 

Uznesenie č. 18/2022. Hlasovali: 7  (7 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

 

Bod 4 

p. Záturová informovala prítomných o konaní osláv Svetového dňa cestovného ruchu.  

TIC Nitra sa zapája resp. organizuje aktivity: 

17.9.2022  Upracme Slovensko - v spolupráci so Zoborským skrášľovací spolkom 

(Zelené aktivity) 

24.9.2022 Prehliadka Po stopách nitrianskej secesie 

27.9.2022  Prehliadka Po stopách architektonickej moderny 

Spustenie interaktívnej edukatívnej zóny v TIC Nitra 

Beh Zoborským kláštorom 

1.-30.9.2022  Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 

23.-28.9.2022  Divadelná Nitra 

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

Informatívnu správu o Svetovom dni cestovného ruchu 2022 

Uznesenie č.19/2022. Hlasovali: 7  (7 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

Bod 5 

p.Pálenčíková informovala, že KOCR Nitriansky kraj sa od 1. mája 2022 stala 

národným koordinátorom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda (EKCSCM). 

Informovala o východiskách KOCR a dlhodobých úlohách. Uviedla že dôležitou úlohou 

je vypracovanie Stratégie rozvoja EKCSCM na Slovensku, vypracovanie akčného plánu, 

budovanie národných sietí zainteresovaných subjektov, realizácia projektov na 

základe grantových výziev, rozvíjanie udržateľného kultúrneho CR na území SR v 

spolupráci s ostatnými subjektami CR. Informovala o spolupráci so školami - 

strednými a vysokými - téma sv. Cyrila a Metoda, slovanstvo v rámci Európy. Dôležité 

bude sieťovanie subjektov, využitie fondov, tvorba projektov.  

p.Fraňová uviedla, že AICES Slovensko sa s KOCR bude zaoberať inštraštruktúrou v 
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rámci informačných centier na Slovensku - informačné materiály, databázy, dotácie 

pre informačné centrá. 

p. Pálenčíková uviedla, že kľúčové je nastavenie stratégie fungovania EKCSCM pre 

kraj, nastavenie stanov - spolupráca NSK s KOCR. 

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

Informatívnu správu o Cyrilometodskej ceste (KOCR Nitriansky kraj - národný 

koordinátor EKCSCM) 

Uznesenie č.20/2022. Hlasovali: 7  (7 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

Bod 6 

V bode rôzne sa diskutovalo o ferrate Zobor, ktorá zatiaľ stále nie je oficiálne 

otvorená. Čaká sa na schválenie KOCR Nitriansky kraj. 

p. Balko prítomných informoval o pripravovanej knihe od známeho fotografa 

Stanislava Jendeka "Slovenskou vinicou". 

 

Predseda ukončil zasadnutie komisie. 

V Nitre, dňa 10. 8. 2022 

Zapísala: Mgr. Mariana Ondrušová 

   

 

Mgr. Daniel Balko, v.r. 

predseda komisie 

 

 

Mgr. Mariana Ondrušová, v.r. 

sekretárka komisie 


