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ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia Kooperačnej rady územia Udržateľného mestského rozvoja Nitra. 

Termín zasadnutia: 29.06.2020 o 13:00 hod. 

Miesto zasadnutia: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra 

  

Prítomní: 

Členovia miestnych samospráv: 

Daniel Balko 

Martin Palka 

Jana Maršálková 

Martin Palka 

Katarína Nagyová 

Róbert Kupeček 

Radoslav Kriváček 

Jozef Bojda 

Milan Greguš 

Leonidas Charizopulos 

Stanislav Sťahel 

Ľuboš Kolárik 

Adam Žákovič 

Marián Paulisz 

Magdaléna Bogyová 

Róbert Balkó 

Jozef Holúbek 

 

Spracovatelia Integrovanej územnej stratégie MFO (UMR) Nitra: 

Vladimír Ballay 

Andrea Hagovská 

 

Sekretariát Kooperačnej rady UMR Nitra: 

Marek Dojčán 

 

Program ustanovujúceho zasadnutia: 

Dňa 29.06.2022 (streda) sa o 13:00 hod. v priestoroch Mestského úradu Nitre uskutočnilo 

ustanovujúce zasadnutie Kooperačnej rady UMR Prešov s nasledovným programom: 

 

1. Otvorenie rokovania Kooperačnej rady 

2. Aktuálne informácie o príprave programového obdobia 2021-2027 

3. Schválenie štatútu a členov Kooperačnej rady FMO (UMR) Nitra 

4. Informácia o ďalšom postupe pri príprave IÚS FMO (UMR) Nitra a ďalších strategických 

dokumentov 

5. Diskusia 

6. Záver 
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Priebeh zasadnutia: 

 

Bod 1. Otvorenie 

 

Daniel Balko, poverený primátorom mesta Nitra Marekom Hattasom,  predsedom Kooperačnej rady 

UMR Nitra (ďalej „KR UMR Nitra“) otvoril ustanovujúce zasadnutie KR UMR Nitra a zároveň všetkých 

prítomných členov informoval o navrhnutom programe a taktiež vyzval prítomných či majú návrh na 

doplnenie, alebo zmenu bodov programu.  

Prítomní členovia nenavrhli žiadnu zmenu, alebo doplnenie programu rokovania KR UMR Nitra 

 

Hlasovanie č. 1 

Schválenie bodov navrhovaného programu KR UMR Nitra 

ZA: 16    PROTI: 0   NEHLASOVALO: 0   ZDRŽALO SA: 0 

 

Zastupujúci predseda taktiež navrhol za overovateľa zápisnice Martina Palku   

 

Hlasovanie č. 2 

Schválenie overovateľa zápisnice  

ZA: 16    PROTI: 0   NEHLASOVALO: 0   ZDRŽALO SA: 0  

 

Bod 2.  Aktuálne informácie o príprave programového obdobia 2021-2027 

 

O aktuálnych informáciách o príprave programového obdobia 2021-2027 informovala spracovateľka 

Integrovanej územnej stratégie MFO (UMR) Nitra (ďalej len „IÚS FMO (UMR) Nitra“) Andrea Hagovská. 

Andrea Hagovská informovala prítomných, že Vláda SR schválila Partnerskú dohodu 6. apríla 2022 

a 28.6.2022 Program Slovensko 2021 – 2027. 

Avšak oba tieto dokumenty pripomienkuje a následne schvaľuje ešte Európska komisia. 

Čieže stále sa nepracuje s finálnymi dokumentmi. 

Podrobnejšie informácie boli starostom územia UMR Nitra zaslané spolu s pozvánkou na ustanovujúce 

zasadnutie KR UMR Nitra. 

 

Bod 3. Schválenie štatútu a členov Kooperačnej rady FMO (UMR) Nitra 

 

Zastupujúci predseda informoval, že návrh Štatútu a rokovacieho poriadku Kooperačnej rady územia 

Udržateľného mestského rozvoja Nitra vychádza zo zaslaného vzoru z Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ktorý bol súčasťou Jednotného 

metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných 

investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 zo dňa 02.06.2022 

Avšak aj v zmysle diskusií so starostami v území UMR Nitra je navrhnuté doplnenie Štatútu o Návrh na 

zmenu odseku (4) Článku 5 ČLENSTVO V KOOPERAČNEJ RADE UMR 

 

Návrh Štatútu a rokovacieho poriadku Kooperačnej rady územia Udržateľného mestského rozvoja Nitra 

aj s návrhom na zmenu odseku (4) Článku 5 ČLENSTVO V KOOPERAČNEJ RADE UMR bol poslaný členom 

KR UMR Nitra dňa 15.06.2022. 
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Uznesenie č. 1/2022 Kooperačná rada UMR Nitra schvaľuje návrh Štatútu a rokovacieho poriadku 

Kooperačnej rady územia Udržateľného mestského rozvoja Nitra 

Hlasovanie č. 3  

ZA: 16    PROTI: 0   NEHLASOVALO: 0   ZDRŽALO SA: 0 

 

Uznesenie č. 2/2022 Kooperačná rada UMR Nitra schvaľuje Návrh na zmenu odseku (4) Článku 5 

ČLENSTVO V KOOPERAČNEJ RADE UMR v zmysle predloženého návrhu  

Termín: zaslanie nominácie zástupcu do 10 dní od schválenia uznesenia   

Hlasovanie č. 4 

ZA: 15    PROTI: 0   NEHLASOVALO: 0   ZDRŽALO SA: 1 

 

Bod 4. Informácia o ďalšom postupe pri príprave IÚS FMO (UMR) Nitra a ďalších strategických 

dokumentov 

 

Spracovateľka Integrovanej územnej stratégie MFO (UMR) Nitra (ďalej len „IÚS FMO (UMR) Nitra) 

Andrea Hagovská informovala prítomných, že do konca 07/2022 by chcela mať sfinalizovanú IÚS FMO 

(UMR) Nitra a následne by mala byť IÚS FMO (UMR) Nitra schválená na najbližšom zasadnutí KR UMR 

Nitra. 

Andrea Hagovská taktiež požiadala prítomných starostov o aktualizáciu už nimi zaslaných projektov 

Z týchto aktualizácií projektov bude vychádzať aj sfinalizovaná IÚS FMO (UMR) Nitra. Administratívna 

kapacita UMR Nitra zašle starostom posledné verzie nimi zaslaných projektov na aktualizáciu do 

1.7.2022. 

 

Bod 5. Diskusia 

 

V rámci diskusie vznikla požiadavka na vymenovane 9 opatrení ktoré by mali byť realizované 

prostredníctvom integrovaných územných investícií a majú za týmto účelom pridelenú určitú výšku 

alokácie. 

Andrea Hagovská informovala že sa jedná o nasledovné opatrenia: 

PO1 Inteligentnejšia Európa 

1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov 

PO2 Ekologickejšia Európa 

2.4.1.B Adaptácia na zmenu klímy v obciach a mestách 

PO3 Prepojenejšia Európa 

3.2.4 Miestne komunikácie 

PO4 Sociálnejšia Európa 

RSO4.2 Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej 

prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania 

odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu 

PO5 Európa bližšie k občanom 

5.1.1 Investície do rozvoja administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a 

regionálnych orgánov vychádzajúc zo skúsenosti s podporou analytických kapacít na úrovni ústredných 

štátnej správy  

5.1.2 Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík a odolnosť demokracie prostredníctvom projektov 

spolupráce v komunite občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy, prípadne 

intervenčné projekty v komunite občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy na 

zvýšenie kvality verejných politík a odolnosť demokracie  

5.1.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov  
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5.1.4 Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku  

5.1.5.A Investície do kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a 

infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch- infraštruktúra cestovného 

ruchu – mestské oblasti  

5.1.5.B Investície do kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a 

infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch- podpora ostatnej 

infraštruktúry spojenej s kultúrnymi a prírodnými aktívami regiónov 

 

Bod 6. Záver 

 

Zastupujúci predseda KR UMR Nitra  poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie KR UMR 

Nitra ukončil. 

 

 

Dátum vypracovania zápisnice: 29.06.2022 

 

         .............................................. 

           Daniel Balko 

 

 

         .............................................. 

          Martin Palka 

 

            

         .............................................. 

          Marek Dojčán 

        


