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Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Nitre zo dňa 09. 11. 2022 

  

Prítomní: 6 podľa prezenčnej listiny          

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

PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.) 

Neospravedlnení: 0 

Prizvaní:  

Mgr. Mariana Záturová, vedúca TIC Nitra (ospravedlnená) 

 

Program: 

1)   Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesení 

2)   Informatívna správa o príprave Adventnej Nitry 

3)   Informatívna správa o návrhu vizuálnej identity  

4)   Rôzne 

 

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

miestnosti č. 119, 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.  

Bod 2 

Informatívnu správu o príprave Adventnej Nitry poskytla vedúca odboru kultúry Mgr. 

Bojdová. V správe boli uvedené základné informácie o programe v adventnom mestečku, o 

otvorení mestečka, trvaní trhov a predajcoch. Kompletný program Adventnej Nitry bude 

rozposlaný všetkým členom komisie.  

p.Hároníková informovala, že Mikuláš sa do mestečka privezie v nedeľu, 4. decembra 2022, 

vysvieteným turistickým vláčikom, vláčik bude premávať po menšom okruhu do 6. decembra 

2022. 

p. Balko doplnil informácie o predajcoch vo vianočnom mestečku, na priestranstve okolo 

fontány budú stánky s remeselníckými výrobkami a pod., občerstvenie bude na priestranstve 

od fontány  k pošte. 

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

správu o príprave Adventnej Nitry. 

Uznesenie č. 22/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 
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Bod 3 

Informatívnu správu o návrhu vizuálnej identity poskytol Mgr. Holúbek.  

p. Balko doplnil informácie o obsahu a rozsahu materiálu a požiadal o doplnenie 

konkrétneho dokumentu, ktorý má byť rozposlaný všetkým členom komisie MRCRZV. 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy žiada sekretárku  komisie o 

zaslanie dokumentu Vizuálna identita Nitry. 

Uznesenie č. 23/2022. Hlasovali: 5  (5 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

 

 

Bod 4 

p.Pálenčíková informovala o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorá mala 

stretnutia zamerané na náčrt filozofie smerovanie KOCR. Hlavnou úlohou je identifikovať kraj 

Nitra so zreteľom na špecifickosť a výnimočnosť destinácií a stredísk cestovného ruchu v 

porovnaní s ostatnými krajmi.  Ďalej informovala o príprave Stratégie slovenskej 

cyrilometodskej cesty. Sprievodný materiál po ukončení stretnutí poskytne aj  členom 

komisie MRCRZV. 

 

Predseda ukončil zasadnutie komisie. 

V Nitre, dňa 09. 11. 2022 

Zapísala: Mgr. Mariana Ondrušová 

   

Mgr. Daniel Balko,  v.r. 

predseda komisie 

 

Mgr. Mariana Ondrušová, v.r. 

sekretárka komisie 


