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Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Nitre zo dňa 5.10.2022 

Prítomní: 12 (podľa prezenčnej listiny) 

Ospravedlnení: 2 (PhDr. Ján Vančo, PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.) 

Neospravedlnení: 0 

Prizvaní: 

Mgr. Mariana Záturová, vedúca TIC Nitra 

Mgr. Terézia Zaujecová, TIC Nitra 

Ing. Alena Pivarčiová, TIC Nitra 

Mgr. Lívia Hodulík, TIC Nitra 

Eva Mesárošová, TIC Nitra 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesení 

2. Schválenie výzvy na dotácie na rok 2023 pre oblasť Podpora a rozvoj cestovného ruchu v 

meste z rozpočtu Mesta Nitra 

3. Informatívna správa o pripravenosti mesta na nové programové obdobie 

4. Rôzne 

Zasadnutie komisie viedol Mgr. Daniel Balko, predseda komisie. Stretnutie sa uskutočnilo 

v Stredovekej taverne, Štefánikova 57. 

Bod 1 

Predseda komisie Mgr. Daniel Balko privítal všetkých prítomných a otvoril komisiu MRCRZV. 

Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, všetci členovia komisie s programom 

súhlasili. 

 

Bod 2  

Mgr. Mariana Záturová oboznámila prítomných s návrhom výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácií na rok 2023 pre oblasť: Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste. 

Uviedla, že návrh obsahuje rovnaké oblasti, priority, podmienky podávania žiadosti a kritériá 

hodnotenia  ako výzva na rok 2022, nakoľko sa vychádza zo Stratégie rozvoja cestovného 

ruchu v meste Nitra na roky 2021-2031. Na základe návrhu M. Hároníkovej sa všetci členovia 

zhodli na rozšírení priorít o podporu jedinečných aktivít nadnárodného významu a následne 

navrhli doplnenie priority č. 3 do výzvy: Podpora jedinečných zážitkových aktivít 

nadnárodného významu prispievajúce k budovaniu cieleného imidžu Mesta Nitry. 

Z. Palenčíková sa informovala o oprávnených žiadateľoch a možnosti podávať projekt za 

Krajskú organizáciu cestovného ruchu. 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy schvaľuje Návrh výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023 pre oblasť: Podpora a rozvoj 

cestovného ruchu v meste (Uznesenie č. 21/2022) po doplnení priority podľa návrhu. 

Hlasovali: 7 (7 za, 0 proti, 0 sa zdržal) . 
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Bod 3 

Predseda komisie D. Balko predstavil návrh Informatívnej správy – Príprava Integrovanej 

územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Nitra na roky 2022 – 2027 (IÚS FMO Nitra). 

Priblížil, že IÚS FMO Nitra vytvára obsahový, finančný a inštitucionálny rámec pre využitie 

finančných zdrojov EÚ a naplnenie vízie a strategických cieľov komplexných schválených a 

platných rozvojových dokumentov - PHRSR mesta Nitra a Spoločného PHRSR SPR Nitra v 

oblasti ekonomickej, sociálnej, environmentálnej a inštitucionálnej. V rámci strategického 

rámca obsahuje 4 priority (1. Inovatívna, 2. Ekologická, 3. Prepojenejšia, 4. Sociálnejšia 

a otvorenejšia funkčná mestská oblasť Nitra). IÚS FMO Nitra  obsahuje návrh súboru 

investičných a neinvestičných akcií územia s rôznou mierou a typom integrácie formou 

Zásobníka akcií, ktoré je možné financovať z EŠIF doplnený o návrh investičných 

a neinvestičných akcií územia, ktoré je možné financovať z iných zdrojov EÚ  a iných 

finančných nástrojov EÚ s rôznou mierou spolufinancovania. Uviedol, že súčasťou správy sú 

prílohy:  Akčný plán IÚS  – zásobník investičných a neinvestičných akcií na roky 2023 -2025 a 

zoznam projektov zásobníka projektov FMO Nitra. 

 

Bod 4 

V bode rôzne T. Zaujecová poinformovala o zapojení sa Nitry prostredníctvom TIC Nitra  do 

medzinárodnej súťaže Top 100 udržateľných destinácií 2022 : Green Destinations Top 100 

Stories! a získaní ocenenia Green destinations – top 100 stories 2022. Zároveň spomenula 

realizované aktivity v rámci Udržateľnej Nitry počas osláv Svetového dňa cestovného ruchu 

a predstavila pripravované aktivity a možnosti sieťovania partnerov v rámci udržateľnosti 

a cirkulárnej ekonomiky.  

A. Pivarčiová doplnila   informácie o úspešnom 1. ročníku Kláštorného behu, ktorý 

organizovalo Mesto Nitra a Zoborský skrášľovací spolok, financie získané zo štartovného 

pôjdu na podporu Zoborského kláštora. 

Predseda komisie D. Balko informoval o pripravovanom manuáli  verejných priestranstiev 

a upresnil, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v TIC Nitra, kde bude členom 

komisie predstavená Interaktívna zóna TICadlovo.  

Na záver sa predseda komisie D. Balko všetkým členom komisie a prítomným poďakoval za 

aktívnu a efektívnu spoluprácu v rámci komisie.  

 

V Nitre, dňa 5. 10. 2022 

Zapísala: Ing. Alena Pivarčiová 

   

 

Mgr. Daniel Balko, v.r. 

predseda komisie 


