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Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 

 

Dátum a miesto konania: Nitra, 15.11.2022  

Prítomní:                         podľa prezenčnej listiny 30 poslancov 

Ospravedlnení:   p. Hollý  

Neskorší príchod:   

 

 

 

P R O G R A M:  

 

 

1. Slávnostné otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
 

2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta Nitry mestskou 
volebnou komisiou, odovzdávanie osvedčení o zvolení primátorovi a novozvoleným 
poslancom mestského zastupiteľstva 

 
3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Nitra a prevzatie insígnií 

 
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
5. Vystúpenie novozvoleného primátora, vystúpenie hostí a doterajších poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Nitre 
 

6. Prestávka 
 

7. Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva  
 

8. Určenie overovateľov zápisnice 
 

9. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej) 
 
10. Voľba poslanca povereného viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva  

  
11. Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľba jej členov         mat. č. 1406/2022 

  
12. Návrh na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre a voľba ich 

predsedov a členov z radov poslancov               mat. č. 1407/2022 
 

13. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach              mat. č. 1408/2022 
 

14. Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre  
                      mat. č. 1409/2022 
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15. Návrh na schválenie mesačného platu primátorovi mesta Nitry Marekovi Hattasovi  
s účinnosťou od 16.11.2022 a žiadosť primátora mesta Nitry Mareka Hattasa o náhradu 
platu za nevyčerpanú dovolenku po skončení funkčného obdobia                                                        
                                                               mat. č. 1410/2022
  

16. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 

                                                                                                          mat. č. 1405/2022 
 
17. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb na rok 2022                                                       mat. č. 1404/2022 
 
18. Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu 

mesta na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi ARRIVA Nitra, a. s. 
                                                                                                          mat. č. 1395/2022 
 
19. Doplatok príspevku za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi 

ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2021 a návrh jeho vysporiadania        mat. č. 1403/2022 
 
20. Informatívna správa k žiadosti o poskytnutie príspevku z mechanizmu Plánu obnovy na 

podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 
chránených budov „Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského“   mat. č. 1401/2022 

 
21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 291/2021-MZ zo dňa 

09.09.2021 (zámena pozemkov s manželmi Tolnaiovcami na Šúdolskej ul.) 
                                                                                                         mat. č. 1385/2022 
 
22. Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych ciest na území mesta Nitry na 

obdobie zimnej sezóny 2022-2023                                                   mat. č. 1359/2022-1 
 
23. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2022 pre zdravotne 

znevýhodnených športovcov                                                            mat. č. 1412/2022 
     
24. Diskusia 

  
25. Návrh na uznesenie 

 
26. Záver 

 

 

 

1. Slávnostné otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
  

 

Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Marek Hattas, ktorý 

privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny 

prítomných 30  poslancov, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
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2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta Nitry mestskou 
volebnou komisiou, odovzdávanie osvedčení o  zvolení primátorovi a novozvoleným 
poslancom mestského zastupiteľstva 

 
Predseda mestskej volebnej komisie p. Helena Karasová informovala o výsledku volieb                
do mestského zastupiteľstva a volieb novozvoleného primátora mesta.  

Bolo prijaté uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o výsledkoch volieb v meste Nitra na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov 
mestského zastupiteľstva prednesenú predsedníčkou mestskej volebnej komisie Helenou 
Karasovou 
 
U z n e s e n i e     číslo 444/2022-MZ 
 
 
 
3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Nitra a prevzatie insígnií 
 
Novozvolený primátor p. Marek Hattas zložil sľub do rúk p. Helene Karasovej, predsedníčke 
mestskej volebnej komisie.  
 
Bolo prijaté uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
k o n š t a t u j e,  ž e  
za primátora mesta bol zvolený Marek Hattas, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub  
 
U z n e s e n i e     číslo 445/2022-MZ 
 
 
  
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre 
 
Nasledovalo zloženie sľubov novozvolených poslancov do rúk novozvoleného primátora 
p. Mareka Hattasa podľa volebných obvodov. 
 
Bolo prijaté uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
k o n š t a t u j e, ž e  
za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení: 
 
volebný obvod č. 1 
Ing. Miroslav Gut 
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volebný obvod č. 2  
Ing. arch. Peter Mezei, et Ing. 
Ing. Erik Král 
Ing. Roman Ágh, MBA  
Mgr. Ján Greššo 
Denisa Branikovičová 
PhDr. Ján Vančo, PhD. 
 
volebný obvod č. 3  
MVDr. Róbert Rathouský  
Ing. Regina Víteková 
 
volebný obvod č. 4  
Pavol Obertáš 
Mgr. Petra Ajdariová 
Ing. Miloš Dovičovič 
František Hollý 
RNDr. Marta Rácová 
Mgr. Igor Mesároš 
Bc. Martina Dubaiová 
 
volebný obvod č. 5  
Ladislav Turba 
Ing. Ľubomír Moravčík 
Ing. Jarmila Králová, PhD. 
doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD. 
 
volebný obvod č. 6  
Ing. Miloslav Hatala 
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 
MUDr. Adriana Filipová 
Ing. Edita Vnučková 
 
volebný obvod č. 7  
Ing. Peter Košťál, PhD. 
Ing. Štefan Štefek 
JUDr. Igor Kršiak 
Ing. Peter Oremus, PhD. 
Mgr. Miloslav Špoták 
Ing. Andrej Sitkey 
Ing. Martin Horváth, 
 
ktorí zložili zákonom predpísaný sľub  
 
 
U z n e s e n i e     číslo 446/2022-MZ 
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5. Vystúpenie novozvoleného primátora, vystúpenie hostí a doterajších poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
Nasledoval príhovor p. primátora. 
 
 
 
6. Prestávka 
 

 

Vážené mestské zastupiteľstvo! 

Pokračujeme v Ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Skôr než 
pristúpime k pracovnej časti rokovania chcem upozorniť tých poslancov, ktorí nepôsobili v 
mestskom zastupiteľstve v minulom volebnom období, že ste okrem iných písomnosti obdržali 
aj manuál k hlasovaciemu zariadeniu. O malú chvíľu si ho budete môcť vyskúšať v praxi. 
Pripomínam, že obdržali ste všetky základné dokumenty mesta Nitra v takomto modrom 
šanóne, tzn. že máte pred sebou rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva, Rokovací 
poriadok Mestskej rady, máte tu Štatút mesta Nitry, Zásady pre zriaďovania činnosť komisií 
mestského zastupiteľstva, Rokovací poriadok komisií, Zásady pre zriaďovania činnosť výborov 
mestských častiach a Rokovací poriadok výborov mestských častiach v Nitre. To sú základné 
dokumenty, ktoré budete potrebovať na najbližšie obdobie.  

 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, teraz vás poprosím o prezentáciu. 

 

Konštatujem teda, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Predtým než prídeme 
k jednotlivým bodom rokovania by som vás chcel ešte aj takto oficiálne oboznámiť, že prvým 
povereným viceprimátorom mesta Nitry na toto volebné obdobie bude Miloslav Špoták, ktorý 
teda bude pokračovať poverený v prvom rade na starosti bude mať sociálne veci, školstvo 
mládež, územný, resp. rozvoj v regiónoch. Druhým povereným bude alebo teda je pán 
viceprimátor Peter Mezei, ktorý bude mať na starosti hlavne urbanizmus, architektúru, verejné 
priestranstvá a všetky veci, ktoré sú s tým spojené. Ja teda prajem obidvom viceprimátorom, 
pevnú ruku a nech sa im darím v tomto volebnom období. 

 

 

7. Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

p. primátor - návrh programu je uvedený pozvánke, ktorá vám bola spolu s materiálmi osobne 
doručená. Má niekto k predloženému programu pripomienky. 

 

Ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať kto súhlasí s takto predloženým programom rokovania.  
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Hlasovanie č. 1 o návrhu programu rokovania 

 

prezentácia – 30 

za – 27 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

Program dnešného rokovania bol schválený konštatujem teda, že sa ním budeme ďalej riadiť. 

 

 

8. Určenie overovateľov zápisnice 
 

 

Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov: 

 

 

p. Ladislava Turbu  

 

a 

 

p.  Jarmilu Královú  

 

 

 

9. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej) 

 

 

p. primátor - ďalej predkladám návrh na vytvorenie mandátovej komisie, ktorá overí, či 

primátor a poslanci mestského zastupiteľstvo obdržali na základe preukazu totožnosti 

osvedčenie o zvolený vydanou mestskou komisiou, či zložili zákonom predložený sľub a či 

nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca a to na základe vlastnoručne 

podpísaných čestných prehlásení o nezlučiteľnosti funkcii.  

Navrhujem aby mandátová komisia pracovala v zložení:  

predseda mandátovej komisie –  p. Petra Ajdariová    

členovia mandátovej komisie  –  p. Miroslav Gut  

           p. Martina Dubaiová  

           p. Ľubomír Moravčík  

           p. Miloslav Hatala  

 

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňovací návrh?  

 

Ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať. 

 



7 
 

Hlasovanie č. 2 o návrhu na zloženie mandátovej komisii 

predseda mandátovej komisie – p. Petra Ajdariová    

členovia mandátovej komisie –  p. Miroslav Gut  

        p. Martina Dubaiová  

                   p. Ľubomír Moravčík  

                   p. Miloslav Hatala  

 

prezentácia – 29 

za – 29 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

Konštatujem, že mandátová komisia bola schválená. 

 

Navrhujem vytvorenie volebnej komisie, ktorá bude riadiť a zisťovať výsledky hlasovania 
pri voľbách do orgánov mestského zastupiteľstva. Upozorňujem, že v zmysle čl. 3. ods. 5  
Rokovacieho poriadku MZ kandidáti, ktorí majú byť zvolení tajným hlasovaním, nemôžu byť 
členmi volebnej komisie.  
Volebnú komisiu navrhujem zriadiť v tomto zložení:   
predseda volebnej komisie – p. Marta Rácová  

členovia volebnej komisie –  p. Roman Ágh  

     p. Jarmila Králová  

    p. Igor Mesároš  

    p. Andrej Sitkey  

 

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňovací návrh?  

 

Ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 3 o návrhu na zloženie volebnej komisie  

predseda volebnej komisie –  p. Marta Rácová  

členovia volebnej komisie –  p. Roman Ágh  

     p. Jarmila Králová  

    p. Igor Mesároš  

    p. Andrej Sitkey  

 

prezentácia – 30 

za – 30 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

Konštatujem, že volebná komisia bola schválená. 
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Ďalej tu je návrhová komisia, ktorá pripraví návrh konečného uznesenia z uznesení 

Ustanovujúceho zasadnutia.  

Odporúčam ju zriadiť z poslancov mestského zastupiteľstva v tomto zložení:   

predseda návrhovej komisie – p. Róbert Rathouský 

členovia  návrhovej komisie – p. Adriana Filipová    

  p. Igor Mesároš 

                                                 p. Ladislav Turba 

                                                 p. Peter Mezei  

 

Má niekto z radov poslancov mestského zastupiteľstva  pripomienky alebo pozmeňujúci návrh?  

 

Ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 4 o návrhu na založenie návrhovej komisie  

predseda návrhovej komisie – p. Róbert Rathouský 

členovia návrhovej komisie – p. Adriana Filipová    

        p. Igor Mesároš 

                                                 p. Ladislav Turba 

                                                 p. Peter Mezei  

 

prezentácia – 30 

za – 30 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

Volebnú komisiu máme schválenú preto, že budeme voliť tajne členov mestskej rady. 

Mandátovú komisiu máme kvôli tomu, aby pre zistili, či je všetko v poriadku, či ste obdržali 

dokumenty, či ste zložili sľub. A táto návrhová komisia býva každé mestské zastupiteľstvo 

zvolená na to, aby sledovala, či ku každému materiálu bolo prijaté uznesenie. Takže preto dnes 

máme špeciálne tri komisie.   

Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená.  

 

 

10. Voľba poslanca povereného viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva  
  

 

p. primátor - ďalej predkladám návrh na voľbu poslanca povereného zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch uvedených v § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

Na túto funkciu navrhujem poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude viesť zastupiteľstvo 

v daných prípadoch na celé volebné obdobie 2022 – 2006 -  p. Romana Ágha. 
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Má niekto z radov poslancov mestského zastupiteľstva  pripomienky alebo pozmeňujúci návrh? 

 

p. Štefek - ja nemám problém s tým, aby to bol Roman Ágh. V podstate sme ho schovali aj v 

predchádzajúcom období na začiatku každého zastupiteľstva, len sa mi to nezdá celkom 

poriadku, že volíme ho dnes na 4 roky. Veď Roman nemusí prísť, môže byť PN, môže ísť na 

dovolenku, tak neviem, či to nie zbytočne nejak, že na 4 roky ho volíme.  

p. primátor - dostal som z organizačného túto informáciu, že v rámci pokynov z Ministerstva 

vnútra to môže spraviť aj takto na 4 roky. Správne urobme to takýmto štýlom, zrýchlime si ten 

proces na začiatku Mestského zastupiteľstva, pokiaľ by tu poslanec Roman Ágh nebol na 

danom zastupiteľstve, tak si budeme voliť iného alebo pokiaľ zmeníte názor, tak si môžete 

zvoliť na začiatku zastupiteľstva, ktoréhokoľvek z vás. Takže navrhujem, že z voľného na celé 

4 obdobie, nech nám nech nám ten začiatok ide trošku rýchlejšie a v podstate máme o jedno 

hlasovanie menej na každom mestskom zastupiteľstve, čo rádovo je 60 hlasovaní, keď si to tak 

zoberieme v priebehu roka. 

 

Kto súhlasí s návrhom, aby povereným poslancom na 46. (riadnom) zasadnutí sa stal                               

p. Roman Ágh? 

 

Hlasovanie č. 5 o návrhu, aby povereným poslancom viesť zasadnutia MZ v prípadoch 

uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol p. Roman Ágh 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p o v e r u j e 

poslanca Romana Ágha zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

U z n e s e n i e     číslo 447/2022-MZ 
 

prezentácia – 30 

za – 28 

proti – 0 

zdržal sa – 1 

Návrh bol schválený. 

 

Konštatujem teda, že poslanca Romana Ágha Mestské zastupiteľstvo poverilo vedením 

zastupiteľstva prípadoch určených zákonov o obecnom zriadení na celé volebné obdobie                

2022-2026. 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci! 

 

Teraz žiadam predsedníčku mandátovej komisie pani poslankyňu Petru Ajdariovú, aby 

predložila správu mandátové komisie. 

 

p. Ajdariová - správa mandátovej komisie o overení právoplatnosti mandátov primátora a 
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poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre. Mandátová komisia overila platnosť voľby 

primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre. Mandátová komisia konštatuje, že 

novozvolený primátor mesta Nitra Marek Hattas obdržal osvedčenie o zvolení, zložil zákonom 

predpísaný sľub a nevykonáva funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou primátora. 

Mandátová komisia konštatuje, že poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre - Petra Ajdariová, 

Roman Ágh, Denisa Branikovičová, Miloš Dovičovič, Martina Dubaiová, Adriana Filipová, 

Ján Greššo, Miroslav Gut, Miloslav Hatala, František Hollý, Martin Horváth, Peter Košťál, Erik 

Král, Jarmila Králová, Igor Kršiak, Igor Mesároš, Peter Mezei, Martina Mojtová, Ľubomír 

Moravčík, Pavol Obertáš, Peter Oremus, Marta Rácová, Róbert Rathouský, Andrej Sitkey, 

Miloslav Špoták, Štefan Štefek, Ladislav Turba, Ján Vančo, Regina Víteková, Edita Vnučková, 

a Katarína Welnitzová obdržali osvedčenie o zvolení za poslanca, zložili zákonom predpísaný 

klub a nevykonávajú žiadnu funkciu, ktorá by bola v rozpore s funkciou poslanca mestského 

zastupiteľstva. V Nitre, dňa 15. 11. 2022.  

 

p. primátor - ďakujem predsedníčke mandátovej komisie a jej členom za ich činnosť. Vážené 

mestské zastupiteľstvo dávam hlasovať o návrhoch na uznesenia, ktoré vyplynuli zo slávnostnej 

časti dnešného rokovania a je potrebné potvrdiť hlasovaním.  

 

p. Špoták - osvojujem si uznesenia, ktoré sú uvedené v súhrnnom návrhu, a to pod poradovým 

číslom 2, 3 a 4. 

 

Hlasovanie č. 6 o návrhu na uznesenie k bodu č. 2 - Oboznámenie s výsledkami volieb                                 
do orgánov samosprávy mesta Nitry mestskou volebnou komisiou, odovzdávanie osvedčení 
o zvolení primátorovi a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva – „Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre berie na vedomie správu o výsledkoch volieb v meste Nitra na funkciu 
primátora mesta a funkciu poslancov mestského zastupiteľstva prednesenú predsedníčkou 
mestskej volebnej komisie Helenou Karasovou“ 

 

U z n e s e n i e     číslo 444/2022-MZ 
 

prezentácia – 30 

za – 30 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 7 o návrhu na uznesenie k bodu č. 3 - Zloženie sľubu novozvoleného primátora 
mesta – „Mestské zastupiteľstvo v Nitre konštatuje,  že za primátora mesta bol zvolený Marek 
Hattas, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub“  

 

U z n e s e n i e     číslo 445/2022-MZ 
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prezentácia – 30 

za – 30 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 8 o návrhu na uznesenie k bodu č. 4 – Zloženie sľubu novozvolených poslancov 
mestského zastupiteľstva v Nitre – „Mestské zastupiteľstvo v Nitre konštatuje, že za poslancov 
mestského zastupiteľstva boli zvolení: 
 
volebný obvod č. 1 
Ing. Miroslav Gut 
 
volebný obvod č. 2  
Ing. arch. Peter Mezei, et Ing. 
Ing. Erik Král 
Ing. Roman Ágh, MBA  
Mgr. Ján Greššo 
Denisa Branikovičová 
PhDr. Ján Vančo, PhD. 
 
volebný obvod č. 3  
MVDr. Róbert Rathouský  
Ing. Regina Víteková 
 
volebný obvod č. 4  
Pavol Obertáš 
Mgr. Petra Ajdariová 
Ing. Miloš Dovičovič 
František Hollý 
RNDr. Marta Rácová 
Mgr. Igor Mesároš 
Bc. Martina Dubaiová 
 
volebný obvod č. 5  
Ladislav Turba 
Ing. Ľubomír Moravčík 
Ing. Jarmila Králová, PhD. 
doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD. 
 
volebný obvod č. 6  
Ing. Miloslav Hatala 
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 
MUDr. Adriana Filipová 
Ing. Edita Vnučková 
 
volebný obvod č. 7  
Ing. Peter Košťál, PhD. 
Ing. Štefan Štefek 
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JUDr. Igor Kršiak 
Ing. Peter Oremus, PhD. 
Mgr. Miloslav Špoták 
Ing. Andrej Sitkey 
Ing. Martin Horváth, 
 
ktorí zložili zákonom predpísaný sľub“  
 
U z n e s e n i e     číslo 446/2022-MZ 
 

prezentácia – 30 

za – 30 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

p. primátor - skôr než pristúpime k prerokovaniu ďalších bodov programu, preruším rokovanie 

načas potrebný na vytvorenie poslaneckých klubov a politického grémia v súlade s rokovacím 

poriadkom mestského zastupiteľstva. 

 

Vážené mestské zastupiteľstvo budeme po krátkej prestávke teda pokračovať ďalej. Na 

základe rokovania poslaneckých klubov chcem vám oznámiť, že pre volebné obdobie 2022 - 

2026 boli vytvorené tieto poslanecké kluby. 

Poslanecký klub s názvom Spolu pre Nitru. Predseda pán poslanec Obertáš. 

Podpredseda pán Andrej Sitkey, členmi Ladislav Turba a Martina Dubaiová. 

Ďalším poslaneckým klubom je poslanecký klub s názvom PRONITRIA. Predseda pán 

poslanec Hatala. Členovia pán poslanec Vančo a pán poslanec Rathouský. 

Ďalší klubom je klub s názvom Tím kraj Nitra. Predseda pán poslanec Ágh. 

Podpredsedníčka pani poslankyňa Branikovičová, členovia pani poslankyňa Mojtová, pani 

poslankyňa Víteková, pán poslanec Mesároš, pán poslanec Horváth a pán poslanec Král. Pán 

viceprimátor Mezei a pán viceprimátor Špoták sú taktiež členmi. 

Ďalším klubom, ktorý vznikol je klub Pre Nitru. Celým názvom klub nezávislých 

poslancov  s názvom Tím pre Nitru. Predseda poslaneckého klubu Tím pre Nitru je pán poslanec 

Štefek. Podpredseda poslaneckého klubu Tím pre Nitru je pani poslankyňa Rácová a druhým 

podpredsedom poslaneckého klubu je pán poslanec Gut a členovia pani poslankyňa 

Welnitzová, pani poslankyňa Filipová, pani, poslankyňa Vnučková. 

A posledným klubom Mestského zastupiteľstva v Nitre je klub s názvom Fungujúca 

Nitra. Predsedom poslaneckého klubu je pán poslanec Kršiak. Podpredseda poslaneckého klubu 

je pán poslanec Dovičovič. Ďalší členovia klubu sú pán poslanec Greššo, pán poslanec Košťál, 

pán poslanec Moravčík a pani poslankyňa Ajdariová.  

Ďakujem predsedom za doručenie zápisníc s vytvorením týchto klubov a pevne verím, 

že tieto poslanecké kluby sa budú stretávať na pravidelnej báze a prerokovávať tie 

najpálčivejšie témy v našom meste tak, aby sme dosiahli výsledok hlavne, ktorí budú oceňovať 

naši obyvatelia nášho mesta. 
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Vážené mestské zastupiteľstvo, skôr než pristúpime k prerokovaniu návrhu na zriadenie 

mestskej rady v Nitre a k voľbe jej členov chcem vás informovať, že v zmysle § 13 b zákona, 

aby som zriadení poverujem zastupovaním primátora týchto poslancov. Pána poslanca Špotáka, 

pána poslanca Mezeia to už som dnes teda hovoril a to v tomto prečítaní a v tomto poradí. 

 

 

11. Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľba jej členov         mat. č. 1406/2022 
 

p. primátor - mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú volí mestské 

zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. V zmysle zákona 369/1990 Zbierke obecnom zriadení 

môže mestské zastupiteľstvo jej členov kedykoľvek odvolať. Mestská rada je iniciatívnym 

výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia 

mestského zastupiteľstva. Zároveň plniť funkciu poradného orgánu primátora. V uplynulých 

dňoch sa uskutočnili rokovania predsedov poslaneckých klubov a zástupcov politických strán 

a hnutí v zastúpených v nezávislých zastúpení a nezávislých poslancov v mestskom za 

zastupiteľstva. Na rokovaní bol navrhnutý počet členov mestskej rady a tiež kandidáti do 

funkcií členov mestskej rady. Pri ich výbere sa prihliadal na zastúpenie politických strán hnutím 

a nezávislých poslancov mestskom zastupiteľstve. Počet členov mestskej rady, ktorý tvorí 

najviac tretinu počtu poslancov. V zmysle rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva je 

potrebné, aby sa najskôr určil počet členov mestskej rady hlasovaním. Na základe rokovania 

bol pripravený návrh, ktorý predpokladá zriadenie deväťčlennej mestskej rady spolu so 

zástupcami primátora, ktorí sú v zmysle zákona obecnom zriadení po celý čas jej existencii, po 

celé funkčné obdobie jej členmi. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni, poslanci, pýtam sa, či sú k navrhovanému počtu 

deviatich členov mestskej rady nejaké otázky alebo pripomienky? 

 

Hlasovanie č. 9 o návrhu členov do mestskej rady 

 

prezentácia – 30 

za – 30 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

p. primátor - mestská rada bude mať v tomto volebnom období 9 členov. Do funkcie členov 

mestskej rady sú navrhnutí nasledovní kandidáti. Pani poslankyňa Branikovičová, pán poslanec 

Kršiak, pán poslanec Dovičovič, pán poslanec Štefek, pán poslanec Gut a poslanec Obertáš a 

pán poslanec Vančo. Ako som už uviedol zástupcovia primátora pán viceprimátor Špoták a pán 

viceprimátor Mezei sú členmi mestskej rady zo zákona, a preto nie je potrebné, aby boli do 

tohto orgánu volení. Z rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vyplýva, že členovia 

mestskej rady sa volia tajným hlasovaní, preto sme aj volili volebnú komisiu. Žiadam teraz 

predsedníčku volebnej komisie pani poslankyňu Rácovú, aby nás oboznámila so spôsobom 

vykonania volieb.  
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p. Rácová - z poverenia volebnej komisie predkladám návrh na voľbu členov Mestskej rady v 

Nitre. Na základe rokovania poslaneckých klubov a politického grémia bol pripravený návrh 

na zloženie Mestskej rady v Nitre. Bol schválený počet členov mestskej rady v počte deväť 

členov vrátane dvoch zástupcov primátora. A na každé kreslo mestskej rade je navrhnutý jeden 

kandidát. Do funkcie členov mestskej rady sú navrhnutí siedmi kandidáti vzhľadom k tomu, že 

zástupcovia primátora sú členmi mestskej rady zo zákona. Dovoľte predstaviť vám navrhovaní 

kandidátov. Pani Denisa Branikovičová - Tím kraj Nitra, pán Igor Kršiak -Fungujúca Nitra, pán 

Miloš Dovičovič - Fungujúca Nitra, pán Štefan Štefek - Tím pre Nitru, pán Miroslav Gut - Tím 

pre Nitru, Pavol Obertáš - Spolu pre Nitru, pán Ján Vančo - PRONITRIA.  

Tajné hlasovanie bude vykonané nasledovným spôsobom. Poslanec mestského 

zastupiteľstva obdrží od člena volebnej komisie hlasovací lístok pri vstupe do priestoru 

určeného na úpravu hlasovacieho lístku. Každý poslanec hlasuje osobne a je povinný sa odobrať 

do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov tj. za plentu. V tomto 

osobitnom priestore nesmie byť prítomný nikto iný, ani člen volebnej komisie. Ak poslanec 

súhlasí s navrhovanými kandidátmi zakrúžkuje poradové čísla kandidátov. V prípade, ak 

poslanec nesúhlasí s tým, aby niektorý z kandidátov bol zvolený za člena mestskej rady 

nezakrúžkuje jeho poradové číslo. Neplatné sú tie hlasovacie lístky, ktoré budú upravené iným 

spôsobom než, ktorý som uviedla, a preto nie je možné dopisovať mená iných kandidátov. O 

platnosti, resp. neplatnosti rozhodne s konečnou platnosťou volebná komisia. V zmysle 

rokovacieho poriadku platí, že za člena mestskej rady je zvolený ten kandidát, ktorý získa 

nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Poslanec hlasu je tak, že po opustení 

priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží hlasovací lístok pred volebnou komisiou 

do hlasovacej schránky. Žiadam teraz členov volebnej komisie, aby prekontrolovali volebnú 

schránku a uzamkli ju. V zmysle čl. 41 ods. 6 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

vyznačí volebná komisia v prezenčnej listine vydanie hlasovacích lístkov poslancom. Žiadam 

referát organizačný, aby pomocou technického zariadenia bol zistený počet prítomných 

poslancov. Teraz vyzývam poslancov mestského zastupiteľstva, aby pristúpili k voľbe členov 

mestskej rady, myslí sa tým po hlasovaní na zistenie počtu. Hlasovacie lístky obdržia od člena 

volebnej komisie tu vpredu, ako prví budú hlasovať členovia volebnej komisie.  

 

p. primátor - ďakujem predsedníčke volebnej komisie pani poslankyne Rácovej za 

oboznámenie poslancom v priebehu tajného hlasovania. Má niekto z poslancov mestského 

zastupiteľstva otázky alebo pripomienky k navrhovaným kandidátom? Pokiaľ nie sú otázky 

alebo pripomienky pristúpime k voľbe členov mestskej rady, tzn, že tak ako uviedla pani 

poslankyňa Rázová. Na začiatku sa zaprezentujeme, takže poprosím vás o prezentáciu, aby sme 

zistili uznášaniaschopnosť. 

 

Zaprezentovaných máme 30 poslancov.  

 

p. primátor - ďakujem veľmi pekne, môžeme teda pristúpiť k voľbe mestskej rady, ako prví 

budú pristupovať členovia volebnej komisii, ktorých ešte teraz pre istotu raz prečítam. Členovia 

volebnej komisii je - pani poslankyňa Rácová, pán poslanec Ágh, pani poslankyňa Králová, pán 

poslanec Mesároš a pán poslanec Sitkey. Ešte raz zopakujem krúžkujeme. A je teda naprieč 

zhoda politickým grémiom si vzájomne podporiť svojich kandidátov. 
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Prebieha tajné hlasovanie – o zložení členov do mestskej rady 

 

p. primátor - poprosím o slovo predsedníčku volebnej komisie pani poslankyňu Rácovú, aby 

nás oboznámila s výsledkami volieb do mestskej rady. 

 

p. Rácová - správa volebnej komisie o vykonaní voľby členov mestskej rady na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 15. 11. 2022. Volebná komisia na svojom zasadnutí 

vykonala zhodnotenie priebehu volieb a preverila hlasovacie lístky. Voľba členov mestské rady 

sa uskutočnila v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva to je tajným 

hlasovaním. Pri hlasovaní sa zistili tieto výsledky.  

 

Prítomných poslancov: 30 

Vydanie hlasovacích lístkov: 30 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 30 

Počet platných hlasovacích lístkov: 30 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na členov mestskej rady je 

nasledovný: 

 

p. Denisa Branikovičová – 28 

p. Igor Kršiak – 30 

p. Miloš Dovičovič – 29 

p. Štefan Štefek – 30 

p. Miroslav Gut – 30 

p. Pavol Obertáš – 29 

p. Ján Vančo – 29  

 

Na zvolenie kandidáta do funkcie člena mestskej rady bola potrebná nadpolovičná väčšina 

hlasov prítomných poslancov v zmysle rokovacieho poriadku, to je z najmenej 16 za. Z 

uvedeného vyplýva, že za členov mestskej rady v Nitre boli zvolení títo poslanci: 

 

1. p. Denisa Branikovičová (Tím Kraj Nitra), 
2. p. Igor Kršiak (Fungujúca Nitra) 
3. p. Miloš Dovičovič (Fungujúca Nitra) 
4. p. Štefan Štefek (Tím pre Nitru) 
5. p. Miroslav Gut (Tím pre Nitru) 
6. p. Pavol Obertáš (Spolu pre Nitru) 
7. p. Ján Vančo (PRO NITRIA) 
 

 

Mestská volebná komisia konštatuje, že členovia mestskej rady boli zvolení v prvom kole. 

Zápisnica bola prečítaná a členmi komisie uznaná za správnu, o čom svedčia ich vlastnoručné 

podpisy v Nitre dňa 15. novembra 2022.  
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p. primátor - má z poslancov mestského zastupiteľstva otázkou, alebo pripomienky 

prednesenej správe? Ak nie výsledky zo správy volebnej komisie budú tvoriť súčasť uznesenia 

z dnešného zasadnutia. Ďakujem za voľbu a prajem teda členom mestskej rady úspešné volebné 

obdobie. 

 

Uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  p r e r o k o v a l o  Návrh na zriadenie Mestskej 

rady v Nitre a na voľbu jej členov 

z r i a ď u j e 
Mestskú radu v Nitre v počte 9 členov: 
zástupcovia poslaneckých klubov (Tím Kraj Nitra-1), (Fungujúca Nitra- 2), (Tím pre Nitru-2), 
(Spolu pre Nitru-1), (PRO NITRA-1) 
v o l í 
členov Mestskej rady v Nitre v zložení: 
 
1. p. Denisa Branikovičová (Tím Kraj Nitra), 
2. p. Igor Kršiak (Fungujúca Nitra) 
3. p. Miloš Dovičovič (Fungujúca Nitra) 
4. p. Štefan Štefek (Tím pre Nitru) 
5. p. Miroslav Gut (Tím pre Nitru) 
6. p. Pavol Obertáš (Spolu pre Nitru) 
7. p. Ján Vančo (PRO NITRIA) 
 
s účinnosťou dňom zvolenia 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu primátora mesta o poverení zastupovaním dvoch zástupcov primátora v tomto 
poradí: 
 
p. Miloslav Špoták  (Tím Kraj Nitra) s účinnosťou dňom zvolenia 
 
p. Peter Mezei  (Tím Kraj Nitra) s účinnosťou dňom zvolenia 
 
ktorí sú členmi Mestskej rady v Nitre v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
 

U z n e s e n i e     číslo 448/2022-MZ 
 

 

 

12. Návrh na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre a voľba ich 

predsedov a členov z radov poslancov       mat. č. 1407/2022 

 

p. primátor - v zmysle § 15 zákona na 369/1990 o zbierke obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať komisia ako svoje stále alebo dočasné 

poradné iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského 

zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií 

vymedzuje mestské zastupiteľstvo. Na dnešnom zasadnutí by sme okrem zriadenia stálých 
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komisií mali vykonať voľbu ich predsedov a členov z radov poslancov okrem komisie pod 

poradovým číslom 9 a to je členovia, pretože členovia tejto komisie si volia predsedu a 

podpredsedu na svojom prvom zasadnutí. To je tá komisia, ktorá je zo zákona zriadená komisia 

na ochranu verejného záujmu. V prvom rade je potrebné schváliť zriadenie stálych komisií 

mestského zastupiteľstva. Na zasadnutí poslaneckých klubov a zástupcov politických strán a 

hnutí sa dohodla na zriadení desiatich stálych komisií mestského zastupiteľstva. Jedná sa o tieto 

stále komisie - Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie správu majetku a 

podnikateľskú činnosť, Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mobilitu, Komisia 

Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie architektúru verejný priestor a 

investičnú činnosť, Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci a bytové otázky, 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru kreatívny priemysel a cestovný ruch, 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež školstvo a vzdelávanie, Komisia 

Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport, Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre 

životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti, Komisia na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Zriadená v zmysle ústavného zákona 

357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov a desiata 

komisia je Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 

poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra. Ich presné názvy 

sú zapracované v návrhu na uznesenie. Ja teda poviem, že oproti bývalému volebnému obdobiu 

spájame komisiu kultúry a cestovného ruchu inak ostáva všetko tak, ako sme mali doteraz. Sú 

k návrhu na zriadenie komisií, ak ich počtu nejaké pripomienky alebo iné návrhy? 

p. Štefek - na základe porady troch poslaneckých klubov predkladám tento pozmeňujúci návrh 

v mene predsedov týchto klubov - Igora Kršiaka, Štefana Štefeka a Pavla Obertáša. V návrhu 

na uznesenie v časti volí - sa vypúšťa pôvodné znenie názvu a zloženia komisií a nahrádza                     

sa nasledovným znením. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie správu 

majetku a podnikateľskú činnosť z počtom členov komisie 15. Z toho z radov poslancov 9 a                 

z radov odborníkov 6. Ktorí teda budú dovolení na nasledujúcom alebo na najbližšom 

mestskom zastupiteľstve. Navrhujeme za predsedu tejto komisii pána poslanca Jána Grešša,               

za členov pána poslanca Romana Ágha, pána poslanca Miroslava Guta, pána poslanca Martina 

Horvátha, pána poslanca Igora Kršiaka, pána poslanca Pavla Obetáša, pána poslanca Petra 

Oremusa, pani poslankyňu Reginu Vítekovú a pani poslankyňu Editu Vnučkovú.  

Po druhé - Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mobilitu s počtom členov 

komisie 9 z toho z radov poslancov 5 a z radov odborníkov 4. A to nasledovne predseda komisií 

pán poslanec Andrej Sitkey, členovia komisií pán poslanec Miroslav Gut, pán poslanec Peter 

Košťál, pán zástupca primátora Peter Mezei a poslanec Štefan Štefek. 

Po tretie - Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie 

architektúru verejný priestor a investičnú činnosť s počtom členov komisie 9 z toho z radov 

poslancov 5 a následne z radov odborníkov 4. Predseda komisie - poslanec Štefan Štefek. 

Členovia - pán poslanec Miloš Dovičovič, pán poslanec Erik Král, pán poslanec Andrej Sitkey, 

pani poslankyňa Edita Vnučková. 

Po štvrté - Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci a bytové otázky 

s počtom členov komisie 9 z toho z radou poslancov 5 následne z radov odborníkov 4. V 

nasledovnom zložení predseda komisie - pani poslankyňa Petra Ajdariová. Členovia komisie - 
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pani poslankyňa Martina Dubaiová, pani poslankyňa Adriana Filipová, pán poslanec František 

Hollý, pani poslankyňa Martina Mojtová. 

Po piate - Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a 

cestovný ruch s počtom členov komisie 11 z toho z radov poslancov 6 z radov odborníkov 5 v 

nasledovnom zložení. Predseda komisií - pán poslanec Erik Král. Členovia komisie - pani 

poslankyňa Denisa Branikovičová, pán poslanec Pavol Obertáš, pani poslankyňa Marta 

Rácová, pán poslanec Ján Vančo a pani poslankyňa Katarína Welnitzová. 

Po šieste - Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež školstvo a vzdelávanie 

s počtom členov komisie 11 z toho z radov poslancov 6 následne z radov odborníkov 5 

nasledovnom zložení. Predseda komisie - pani poslankyňa Marta Rácová. Členovia komisie - 

pani poslankyňa Petra Ajdariová, pán poslanec Miloslav Hatala, pán zástupca primátora 

Miloslav Špoták, pán poslanec Ladislav Turba a pani poslankyňa Katarína Welnitzová.  

Po siedme - Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport s počtom členov 

komisie 9 z toho z radov poslancov 5 a následne 4 odborníci budú doplnení. Predseda komisie 

- pán poslanec Ladislav Turba. Členovia komisie - pán poslanec Igor Mesároš, pán poslanec 

Ľubomír Moravčík, pán poslanec Peter Košťál a pán poslanec Róbert Rathouský. 

Po ôsme - Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie verejný 

poriadok a komunálne činnosti s počtom členov komisie 9 z toho z radov poslancov 5 a následne 

budú dovolení 4 odborníci. Predseda komisie - pani poslankyňa Jarmila Králová. Členovia 

komisie - pani poslankyňa Martina Dubaiová, pán poslanec Ján Greššo, pán poslanec František 

Hollý a pán poslanec Robert Rathouský. 

Po deviate - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov s počtom členov komisie 4 členovia - pán Igor Mesároš s návrhom teda na funkciu 

predsedu, ale my predsedu nevolíme, bolo povedané. Pani poslankyňa Martina Dubaiová, pán 

poslanec Ľubomír Moravčík a pán poslanec Ján Vančo. 

Po desiate - Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti 

činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra s počtom 

členov komisie 5 nasledovne. Predseda komisie - pani poslanec Adriana Filipová. Členovia - 

pán poslanec Miloš Dovičovič, pán poslanec Miloslav Hatala, pán poslanec Ladislav Turba a 

pani poslankyňa Regina Víteková. Zároveň dávam procedurálny návrh, aby sme o tomto 

pozmeňovacom návrhu hlasovali anblock. 

p. Špoták - ja dávam dva pozmeňujúce návrhy. Jeden je na základe inštrukcií od organizačného 

odboru a na základe toho, že komisia pod poradovým číslom 9 - Komisia na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je zriadená zmysle ústavného zákona a ten 

nám ukladá, že táto komisia si volí svojho predsedu a podpredsedu až na svojom zasadnutí. 

Teda dávam návrh, aby tam boli nominovaní len jej členovia, a to tak ako boli uvedení v 

pôvodnom návrhu - pán Igor Mesároš, pán Ľubomír Moravčík, pán Ján Vančo, pani Martina 

Dubaiová a pani Víteková. Zároveň dávam pozmeňujúci návrh. A to ku komisii pod poradovým 

číslom 6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež školstva vzdelávanie doplniť 

za členku pani Jarmilu Královú. 
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p. primátor - ja len poviem jednu vec. Považujem ten pozmeňujúci návrh od pána poslanca 

Štefeka za nekorektný, nakoľko sme si jasne povedali, že kľúč bude, že kto chce byť v akej 

komisii členom, tak to umožníme každému. Pokiaľ som si všimol, tak je tam viacero zmien, s 

ktorými nesúhlasili daní poslanci, čiže to len na oboznámenie sa s týmto pozmeňujúcim 

návrhom a určite budem potom žiadať aj prestávku.  

p. Vančo - ja som sa chcel spýtať len, že či teda tú komisiu pre mobilitu budeme volať komisia 

pre mobilitu, či sa ten názov nejakým spôsobom udržal alebo teda uchytil? A či predsa len 

nebudeme uvažovať nad tým, že by to mala byť komisia pre dopravu. To je viac menej v 

úvodzovkách filozofická otázka. A druhá vec by som chcel počuť možno zdôvodnenie, prečo 

spájame komisiu pre kultúru s komisiou pre cestovný ruch? To je druhá vec. A tiež som toho 

názoru, že vlastne potom tie stretnutia klubov a to poslanecké grémium de facto nemá zmysel, 

keď tam sa na niečom dohodnem a potom príde návrh, ktorý je takýmto spôsobom ešte aj 

anblock navrhnutý. Takže by som chcel poprosiť kolegov poslancov a kolegyne poslankyne, 

aby sme za ten návrh, ktorý hovoril, že hlasovať o tom anblock nehlasovali, ale aby sa hlasovalo 

osobitne o každej komisii. Lebo však, keď zapneme zle prvý gombík, tak potom to pôjde celé. 

p. Ágh - ja asi súhlasím so všetkým, čo povedal kolega pán Vančo. Myslím, že na dnešnom 

poslaneckom grémiu ja som vyjadril takisto názor, že to poslanecké grémium by malo slúžiť 

na to, aby sme si sadli za jeden stôl a vyrokovali si veci tak ako v zastupiteľstve prebehnú tak, 

aby tá práca je v tom zastupiteľstve bola korektná a fungovala nám trošku inak ako tie posledné 

štyri roky medzi jednotlivými poslaneckými klubmi. Ale okej. Budem rád teda alebo teda za 

nás poslanecký klub a navrhujem naozaj prestávku, aby sme mali možnosť sa oboznámiť s tým 

materiálom dôkladnejšie, ktorý navrhol pán Štefek. 

p. primátor - na žiadosť dvoch poslaneckých klubov pána poslanec Hatala - PRONITRIA a 

Tím kraj Nitra vyhlasujem 10 minútovú prestávku.  

Vážené Mestské zastupiteľstvo budeme pokračovať po porade klubov. 

p. Ágh - ďakujem teda za prestávku, kde som dostal možnosť si preštudovať návrh materiálov 

pozmeňovacieho návrhu od pána Kršiaka, pána Štefeka a pána Obertáša, ktorý teda vychádza 

po dohode zrejme z ich poslaneckých klubov. Musím povedať, že sa tam doznalo strašne veľa 

zmien v tom materiáli alebo prichádza k veľa zmenám v tom pozmeňovacom návrhu. Ja som 

sa snažil si zapísať všetky tie zmeny a potom som usúdil, že zmeny, kde pribudli poslanci, tak 

to zrejme bolo odkonzultované s tými poslancami alebo v prípade, ktorí poslanci z týchto 

klubov by nemali byť v komisiách, ktoré boli navrhnutí v pôvodnom materiáli, tak zrejme si 

tak aj priali. Musím teda konštatovať alebo povedať, že ma teda naozaj zarazilo, akým 

spôsobom zrovna poslanci z nášho klubu boli z tohto materiálu doslova vymazaní, pretože v 

tých komisiách, kde sme ich navrhovali a kde oni sami chceli byť jednoducho nie sú. Ja, keď 

to môžem zosumarizovať, tak v komisii Mestského zastupiteľstva pre územné plánovanie 

architektúru a verejný priestor investičnú činnosť by nemal byť Peter Mezei, ktorý si myslím, 

že za posledné štyri roky tam vykonával veľmi dobrú robotu a veľmi ma mrzí, že takýto návrh 

tu dnes máme. V Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci a bytové otázky 

by nemal byť z nášho klubu Miloslav Špoták, Denisa Branikovičová, ktorý prejavili záujem 

byť riadni členovia. Musím povedať, že ani jeden z nich si nenárokoval na predsednícku 
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stoličku. Z Komisií pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch opäť nám tu chýba pán 

Špoták, ktorý prejavil záujem byť v tejto komisii na základe pozmeňujúceho návrhu by už ďalej 

tam nemal pôsobiť. V komisii pre mládež školstvo, ale vzdelanie je to pani poslankyňa Mojtová, 

pokiaľ ide o náš poslanecký klub. A v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov na základe tohto návrhu by nemala byť schválená pani poslankyňa 

Víteková opäť z nášho klubu. Musím povedať, že ma to trošku zarazilo, keď som si to tak 

zanalyzoval. Ja som mal taký pocit, že na politickom grémiu bola taká zhoda, že budeme 

fungovať na základe nejakého konsenzu alebo teda budeme sa stretávať a budeme spolu 

kreovať materiály. Toto, ale my naznačuje, že sa vraciame do dôb, no mečiarizmu by som si až 

dovolil povedať popravde. Ja neviem, keď sa pozerám a nedá mi to nepovedať. Keď sa pozerám 

na mená tých predkladateľov Kršiak, Štefek, Obertáš, tak sa jedná o neúspešných kandidátov 

na primátora mesta Nitry. Tak ja neviem, či toto je nejaká pomsta alebo ja neviem, že či ako sa 

mám na to pozerať dnes. Ale naozaj mi to tak príde a dovolil som si to povedať aj na kameru a 

do mikrofónu. Ja si dovolím dať procedurálnych návrh, aby sme hlasovali od jednotlivých 

komisiách nielen komisiách, ale aj od jednotlivých predsedov komisií, kde teda nastali tiež 

určité zmeny samostatne. Myslím si, že pokiaľ tu má alebo bude fungovať nejaká demokracia, 

tak s týmto návrhom nebude žiaden problém.  

p. Králová - ja by som možno nepozerala na to očami, kto, čo predkladá, ale skôr na to, ktorý 

poslanec je, v koľkých komisiách, pretože momentálne sú niektorí poslanci v komisiách 

viackrát. Nemyslím v jednej, ale dajme tomu majú tri, štyri komisie. A pri práci poslanca 

nejakým spôsobom to vyžaduje celého človeka. Buď sa venuje tej komisii naplno alebo nie. Ja 

osobne viem, že som bola v minulom volebnom období v troch komisiách. Dve z toho sa mi 

kryli. Bolo to naozaj pomerne náročné zladiť s prácou aj vo výbore mestskej časti a takisto aj s 

prácou pre obyvateľov. A naozaj by bolo vhodné podľa mňa zvážiť aj to pôsobenie jednotlivých 

poslancov v komisiách viac ako dva alebo trikrát. Čiže možno tie sily rozložiť tak, aby to bolo 

vyvážené a aby jeden poslanec nebol v jednej komisii a niektorí možno aj tri aj štyrikrát. Ja si 

teraz nepamätám, ten váš návrh presne, pretože vy ste ho tu predložili. Ja si to už nejakým 

spôsobom naozaj nepamätám. Ja ho nemám pred sebou. Neviem to spočítať. Čiže možno aj 

toto by stálo za zmienku a veľmi by ma zaujímalo, ktorý poslanec je v koľkých komisiách. 

Takže naozaj možno sa na to pozerať aj týmto spôsobom preto, aby ten poslanec prácu pre 

obyvateľov a pre rozvoj mesta vedel robiť dobre.  

p. primátor - ja by som k tomu možno povedal, že naozaj ma to zaskočilo. Naozaj v každej 

vyspelej krajine sú robené komisie, sú robené poradné orgány, vždy je tam úzus, že to 

jednoducho vedú ľudia, ktorí majú k tomu odborne blízko, že sú členmi, či už opozície koalície 

alebo akéhokoľvek politického spektra, že sú daný v tých odborných orgánoch. Naozaj tento 

návrh komisií nás vracia na roky, roky, roky späť. Pamätám si Anku Laurinec Šmehilovú, ktorá 

hovorila. Áno, bývalý primátor Dvonč má za trest dal z komisie sociálnej do komisie mobility, 

tak som tam teda chodila a s údivom sa pozerala, že ako to môže fungovať. Dnes tu máme 

architekta Petra Mezea, ktorého degradujeme rovnakým spôsobom a nedávame mu ani len 

možnosť, aby bol nielen predseda komisie, čo si myslím, že mu právom táto funkcia patrí, 

pretože odborne je najspôsobilejší zo všetkých z vás. A zároveň týmto pozmeňujúcim návrhom 

hovoríte, že ani v tejto komisii vôbec nemá byť. Pani predseda klubov pán predseda Obertáš, 
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predseda Štefek a predseda Kršiak naozaj to je veľmi zlé vykročenie do nového volebného 

obdobia. Naozaj podľa mňa môžeme licitovať o tom, kto bude predseda kľudne. Ale to, že ste 

siahli a že ste takýmto spôsobom degradovali komisie, že tam nemôžu byť ani len ľudia a 

poslanci teda, ktorí si za týmito komisiami stoja, že by tam chceli byť, to je naozaj návrat do 

rokov dávno, dávno minulých. Ja vás poprosím, máme ešte otvorenú rozpravu. Zvážte to. 

Licitujme o predsedoch. Ale neposielajme preč odborníkov z komisií. Z komisií sa stane 

nakoniec trhací kalendár, ktorý nikto nebude počúvať. A zaujímal by ma napr. aj názor pána 

architekta Zelenického. Pán poslanec Štefek na to, čo ste urobili. Na to, aký návrh pod akým 

návrhom ste sa podpísali. Čo by na to povedal váš hlavný architekt. Súhlasil by s takýmto 

návrhom? Prosím neopakujme tú zlú atmosféru, ktorá tu vládla posledným rokom, dá sa 

povedať. Poprosím vás ešte raz vážení pani predsedovia, poďme licitovať o predsedoch v 

komisií, ale členstvo nechajme slobodne, nech si výberu poslankyne a poslanci. 

p. Král - mne je naozaj smutno z tohto návrhu a musím to tu povedať nahlas. A tešil som sa, 

že toto volebné obdobie vykročíme všetci spoločne v nejakej spolupráci. Viem, že sa tu 

nevyformováva nejaká koalícia a o to viac som dúfal, že možno budeme donútení sa viac 

rozprávať a viac spolupracovať a nebudeme tu rozdelení na dva tábory. Ale naozaj toto ako 

povedal pán primátor je veľmi zle vykročenie k tomu, aby sme posúvali toto mesto nejakým 

progresívnym smerom dopredu. 

p. primátor - ešte poprosím o vyprecizovanie od pána poslanca Ágha toho procedurálneho 

návrhu.  

p. Ágh - navrhujem, aby sa hlasovalo o jednotlivých komisiách, tak ako boli v pôvodnom 

materiáli samostatne a zároveň, aby sa samostatne hlasovalo aj o predsedoch týchto komisií.  

p. primátor - páni poslednýkrát sa pýtam, či trváte na svojom pozmeňujúcom návrhu?  

 

 

Hlasovanie č. 10 o procedurálnom návrhu p. Štefeka  

 

prezentácia – 30 

za – 17 

proti – 13 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

 

Hlasovanie č. 11 o pozmeňovacom návrhu p. Štefeka, p. Kršiaka, p. Obertáša en bloc   

 

1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť s počtom členov komisie 15, z toho z radov poslancov 
nasledovne: 
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      Predseda:      p. Ján Greššo 
      Členovia:      p. Roman Ágh 
                  p. Miroslav Gut 
                            p. Martin Horváth   
                            p. Igor Kršiak 
                            p. Pavol Obertáš 

    p. Peter Oremus 
    p. Regina Viteková 

         p. Edita Vnučková                           
                     
2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mobilitu s počtom členov komisie 9, 

z toho z radov poslancov nasledovne: 
Predseda:     p. Andrej Sitkey 
Členovia:     p. Miroslav Gut 

                           p. Peter Košťál 
                           p. Peter Mezei  
                           p. Štefan Štefek   

  
3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, 

verejný priestor a investičnú činnosť s počtom členov komisie 9, z toho z radov 
poslancov nasledovne: 
Predseda:     p. Štefan Štefek 
Členovia:     p. Miloš Dovičovič 
                     p. Erik Král 
       p. Andrej Sitkey 
        p. Edita Vnučková  
                      

4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci a bytové otázky s počtom 
členov komisie 9, z toho z radov poslancov nasledovne: 
Predseda:     p. Petra Ajdariová  
Členovia    p. Martina Dubaiová 
       p. Adriana Filipová 
                     p. František Hollý 
      p. Martina Mojtová  
    

5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel 
a cestovný ruch s počtom členov komisie 11, z toho z radov poslancov nasledovne: 
Predseda:     p. Erik Král  
Členovia:     p. Denisa Branikovičová 
                     p. Pavol Obertáš 
                     p. Marta Rácová  
     p. Ján Vančo 
        p. Katarína Welnitzová 
          

6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie 
s počtom členov komisie 11, z toho z radov poslancov nasledovne: 
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Predseda:    p. Marta Rácová 
Členovia:     p. Petra Ajdariová 
     p. Miloslav Hatala 
     p. Miloslav Špoták        
        p. Ladislav Turba  
     p. Katarína Welnitzová 
 

7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport s počtom členov komisie 9, z toho 
z radov poslancov nasledovne: 
Predseda:     p. Ladislav Turba  
Členovia:     p. Igor Mesároš 
                     p. Ľubomír Moravčík       
       p. Peter Košťál 
     p. Róbert Rathouský 

 
8. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 

a komunálne činnosti s počtom členov komisie 9, z toho z radov poslancov nasledovne: 
Predseda:     p. Jarmila Králová 
Členovia:     p. Martina Dubaiová 
     p. Ján Greššo 
                     p. František Hollý 
     p. Róbert Rathouský 
    

9. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
s počtom členov komisie 4 nasledovne: 

      Členovia:     p. Igor Mesároš s návrhom na funkciu predsedu 
                           p. Martina Dubaiová 
                           p. Ľubomír Moravčík    
     p. Ján Vančo 
        
10. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 

poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra s počtom 
členov komisie 5 nasledovne: 
Predseda:     p. Adriana Filipová  
Členovia:     p. Miloš Dovičovič      
                     p. Miloslav Hatala 
                     p. Ladislav Turba 

                           p. Regina Víteková  
 

prezentácia – 21 

za – 17 

proti – 2 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

p. primátor – máme tu pozmeňujúci návrh pána viceprimátora Špotáka do Komisie mestského 

zastupiteľstva pre mládež školstvo a vzdelávanie doplniť za členku pani poslankyňu Královú, ale  

keďže nie je zvýšený počet, resp. počet členov komisie naplnený tak sa o tomto návrhu nedá 

hlasovať. Teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku vrátane schválených zmien. 
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Hlasovanie č. 12 o návrhu na uznesenie ako celku vrátane schválených zmien – Mestské 

zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 
Návrh  na zriadenie stálych Komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre  a voľba ich predsedov 
a členov z radov poslancov 

z r i a ď u j e 
stále komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre a to: 
 
1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku        

a podnikateľskú činnosť  
2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mobilitu 
3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, 

verejný priestor a investičnú činnosť 
4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci a bytové otázky  
5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel  

a cestovný ruch          
6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie      
7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport 
8. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 

a komunálne činnosti 
9. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu                            
pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 

10. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  

v o l í  
predsedov a členov komisií z radov poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne: 
 
1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť s počtom členov komisie 15, z toho z radov poslancov 
nasledovne: 

      Predseda:      p. Ján Greššo 
      Členovia:      p. Roman Ágh 
                  p. Miroslav Gut 
                            p. Martin Horváth   
                            p. Igor Kršiak 
                            p. Pavol Obertáš 

    p. Peter Oremus 
    p. Regina Viteková 

         p. Edita Vnučková                           
                     
2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mobilitu s počtom členov komisie 9, 

z toho z radov poslancov nasledovne: 
Predseda:     p. Andrej Sitkey 
Členovia:    p. Miroslav Gut 

                           p. Peter Košťál 
                           p. Peter Mezei  
                           p. Štefan Štefek   
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3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, 
verejný priestor a investičnú činnosť s počtom členov komisie 9, z toho z radov 
poslancov nasledovne: 
Predseda:     p. Štefan Štefek 
Členovia:     p. Miloš Dovičovič 
                     p. Erik Král 
       p. Andrej Sitkey 
        p. Edita Vnučková  
                      

4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci a bytové otázky s počtom 
členov komisie 9, z toho z radov poslancov nasledovne: 
Predseda:     p. Petra Ajdariová  
Členovia    p. Martina Dubaiová 
       p. Adriana Filipová 
                     p. František Hollý 
      p. Martina Mojtová  
      

5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel 
a cestovný ruch s počtom členov komisie 11, z toho z radov poslancov nasledovne: 
Predseda:     p. Erik Král  
Členovia:     p. Denisa Branikovičová 
                     p. Pavol Obertáš 
                     p. Marta Rácová  
     p. Ján Vančo 
        p. Katarína Welnitzová 
          

6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie 
s počtom členov komisie 11, z toho z radov poslancov nasledovne: 
Predseda:    p. Marta Rácová 
Členovia:     p. Petra Ajdariová 
     p. Miloslav Hatala 
     p. Miloslav Špoták        
        p. Ladislav Turba  
     p. Katarína Welnitzová 

 
7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport s počtom členov komisie 9, z toho 

z radov poslancov nasledovne: 
Predseda:     p. Ladislav Turba  
Členovia:     p. Igor Mesároš 
                     p. Ľubomír Moravčík       
       p. Peter Košťál 
     p. Róbert Rathouský 
 

8. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti s počtom členov komisie 9, z toho z radov poslancov nasledovne: 
Predseda:     p. Jarmila Králová 
Členovia:     p. Martina Dubaiová 
     p. Ján Greššo 
                     p. František Hollý 
     p. Róbert Rathouský 
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9. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
s počtom členov komisie 4 nasledovne: 

      Členovia:     p. Igor Mesároš s návrhom na funkciu predsedu 
                           p. Martina Dubaiová 
                           p. Ľubomír Moravčík    
     p. Ján Vančo 
        
10. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 

poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra s počtom 
členov komisie 5 nasledovne: 
Predseda:     p. Adriana Filipová  
Členovia:     p. Miloš Dovičovič      
                     p. Miloslav Hatala 
                     p. Ladislav Turba 

                           p. Regina Víteková  
 
u k l a d á 
a) predsedom stálych komisií MZ (pod por. č. 1-8) 

predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrhy na voľbu členov komisií z radov ďalších osôb 
           T: najbližšie zasadnutie MZ 
           K: MR 
 
b) na prvom zasadnutí komisie zvoliť si podpredsedu a ich mená nahlásiť na OS - referát 

organizačný MsÚ v Nitre 
             T: na prvom zasadnutí komisie 
             K: MR 

 
u k l a d á 
členom komisie (č. 9) 
na prvom zasadnutí komisie zvoliť si predsedu a podpredsedu a ich mená nahlásiť na OS - 
referát organizačný MsÚ v Nitre 

       T: na prvom zasadnutí komisie 
       K: MR 

 

U z n e s e n i e     číslo 449/2022-MZ 
 

prezentácia – 17 

za – 17 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

 

13.  Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach     mat. č. 1408/2022 

 

p. prednosta - predkladáme vám návrh na zriadenie výborov v mestských častiach, navrhujeme 

ich tak, ako bolo po minulé roky, teda vytvorených sedem výborov mestských častí a 

navrhujeme tam ich naplnenie z radov poslancov mestského zastupiteľstva tak ako boli zvolení. 
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Hlasovanie č. 13  o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o  

Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach 

z r i a ď u j e  
výbory v mestských častiach podľa predloženého návrhu nasledovne: 
 
VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany 
VMČ č. 2 – Staré mesto 
VMČ č. 3 – Čermáň 
VMČ č. 4 – Klokočina 
VMČ č. 5 – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje  
VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce 
VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
k o n š t a t u j e, ž e 
členmi výborov sú všetci poslanci MZ zvolení v mestskej časti: 
 
volebný obvod č. 1  
Ing. Miroslav Gut 
 
volebný obvod č. 2  
Ing. arch. Peter Mezei, et Ing. 
Ing. Erik Král 
Ing. Roman Ágh, MBA  
Mgr. Ján Greššo 
Denisa Branikovičová 
PhDr. Ján Vančo, PhD. 
 
volebný obvod č. 3  
MVDr. Róbert Rathouský  
Ing. Regina Víteková 
 
volebný obvod č. 4  
Pavol Obertáš 
Mgr. Petra Ajdariová 
Ing. Miloš Dovičovič 
František Hollý 
RNDr. Marta Rácová 
Ing. Igor Mesároš 
Bc. Martina Dubaiová 
 
volebný obvod č. 5  
Ladislav Turba 
Ing. Ľubomír Moravčík 
Ing. Jarmila Králová, PhD. 
Doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD.  
 
volebný obvod č. 6  
Ing. Miloslav Hatala 
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.  
MUDr. Adriana Filipová 
Ing. Edita Vnučková 
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volebný obvod č. 7  
Ing. Peter Košťál, PhD. 
Ing. Štefan Štefek  
JUDr. Igor Kršiak 
Ing. Peter Oremus, PhD. 
Mgr. Miloslav Špoták 
Ing. Andrej Sitkey 
Ing. Martin Horváth 
 
u k l a d á 
v zmysle Čl. 5 odsek 1 Zásad pre zriaďovanie a činnosť VMČ zvolať prvé zasadnutie VMČ            
a  pripraviť personálne návrhy na doplnenie výborov z radov obyvateľov 
 

U z n e s e n i e     číslo 450/2022-MZ 
 

prezentácia – 29 

za – 29 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

14.  Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre  
mat. č. 1409/2022 

 

p. prednosta - v súlade so zákonom č. 36/2005 predkladáme zoznam, teda návrh na určenie 

sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre navrhnutí sú pani Jarmila Králová, pán 

Peter Košťál, pani Petra Ajdariová, pani Marta Rácová, pán Miloslav Špoták, pán Peter Mezei, 

pán Martin Horváth, pani Denisa Branikovičová, pani Martin Mojtová, pán Igor Mesároš a pani 

Katarína Welnitzová. 

 

Hlasovanie č. 14 o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o 

Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre  

p o v e r u j e 
výkonom funkcie sobášiaceho týchto poslancov: 
 
p. Jarmila Králová 
p. Peter Košťál 
p. Petra Ajdariová 
p. Marta Rácová 
p. Miloslav Špoták 
p. Peter Mezei 
p. Martin Horváth 
p. Denisa Branikovičová 
p. Martina Mojtová 
p. Igor Mesároš 
p. Katarína Welnitzová 
 
dňom schválenia 
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U z n e s e n i e     číslo 451/2022-MZ 
 

prezentácia – 30 

za – 30 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

 

15. Návrh na schválenie mesačného platu primátorovi mesta Nitry Marekovi Hattasovi  

s účinnosťou od 16.11.2022 a žiadosť primátora mesta Nitry Mareka Hattasa 

o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku po skončení funkčného obdobia   

          mat. č. 1410/2022 

 

p. prednosta - predkladáme vám návrh na schválenie mesačného platu primátorovi mesta Nitry 

Marekovi Hattasovi s účinnosťou od 16. 11. 2022. A žiadosť primátora mesta Nitry Mareka Hattasa 

o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku po skončení funkčného obdobia. Plat primátora je 

stanovený teda podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994. Tento plat sa určuje ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov Štatistického 

úradu a násobku, ktorý je stanovený v § 4 ods. 1 toho istého zákona. Pre mesto Nitra tento násobok 

je 3,54. Zároveň mestské zastupiteľstvo môže určiť primátorovi navýšenie tohto platu maximálne 

o 60 %. V minulom volebnom období bolo schválené a bol určený plat navýšený o 30 % vzhľadom 

na výsledky a na to, že na základe výsledkov bol pán primátor znovu zvolenený, je navrhnuté 

navýšenie o 50 %. Tento návrh je potrebné, aby si niektorý z poslancov osvojil. Zároveň dôležitá 

informácia je, že pokým poberá pán primátor plat z výkonu funkcie poslanca Národnej rady 

Slovenskej republiky, tak z výkonu funkcie primátora mesta Nitry mu plynie mzda najviac vo výške 

minimálnej mzdy. Zároveň pán primátor požiadal o ako keby preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

vo výške 22,5 dňa ku dňu teda ukončenia posledného mandátu. 

p. Dovičovič - dovolím si tak ako v predchádzajúcom volebnom období predložiť v tejto veci návrh. 

A to návrh na uznesenie v bode 1. určuje sa vypúšťa text "a jeho zvýšenie o 50 % to je v celkovej 

výške 6.431 EUR s účinnosťou od 16. 11. 2022." Opravujem predložený návrh. Len sa vypúšťa iba 

text "a jeho zvýšenie o 50 % tj. v celkovej výške 6.431 EUR."  

p. Ágh - ja si dovolím osvojiť ten pôvodný návrh, ktorý bol predložený.  

 

Hlasovanie č. 15 o pozmeňovacom návrhu p. Dovičoviča – vypúšťa sa text "a jeho zvýšenie     

o 50 % tj. v celkovej výške 6.431 EUR." 

 

prezentácia – 29 

za – 17 

proti – 3 

zdržal sa – 9 

Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 16 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre                                   

p r e r o k o v a l o 

Návrh na schválenie mesačného platu primátorovi mesta Nitry Marekovi Hattasovi 
s účinnosťou od 16.11.2022 a žiadosť primátora mesta Nitry Mareka Hattasa o náhradu platu 
za nevyčerpanú dovolenku po skončení funkčného obdobia 
 
1. u r č u j e 

mesačný plat  primátora mesta Nitry Mareka Hattasa podľa § 3 ods. 1 a § 4 zákona                     
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov vo výške  4 286,94 € s účinnosťou od 16.11.2022  
 

2.  s ú h l a s í 
v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s poskytnutím 
náhrady platu Marekovi Hattasovi za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 22,5 dní                              
po skončení funkčného obdobia 

 

U z n e s e n i e     číslo 452/2022-MZ 
 

prezentácia – 27 

za – 24 

proti – 0 

zdržal sa – 2 

Návrh bol schválený. 

 

 

16.  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 

            mat. č. 1405/2022 

 

p. Daniš - predkladáme Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte mesta Nitra za rok 2022. 

Tento materiál je predovšetkým technického rázu. Reaguje na zmeny príjmovej časti rozpočtu 

a nevyhnutné potreby riešenia vo výdavkovej časti rozpočtu. V príjmoch alebo príjmovej časti 

zahŕňame do rozpočtu náhrady z poistného plnia predpokladanú navýšenú časť dane z príjmu 

fyzických osôb, ktorá je potvrdenia odhadom, ale aj predpokladom už riešenia novembrového 

prídelu, čiže táto výška asi príde. Navyšujeme o reálne došle prostriedky z dane z nehnuteľností, 

čiže z pozemkov a zo stavieb a zároveň navrhujeme odpojenie prostriedkov z rezervného fondu 

mesta, čiže ľudsky povedané znižujeme zapojenosť z rezervného fondu o 500 000 do rozpočtu 

a o túto sumu navyšujeme rezervný fond, ktorý po schválení bude predstavovať 

1 269 727 EUR. Zároveň sa upravuje v rozpočte organizáciách príjmy z ktorých sa hradia 

vlastné výdavky rozpočtových organizácií vo výške mínus 181 000 EUR. Je to predovšetkým 

z toho, že dôsledok, že dva roky predchádzajúce bolo stravné predovšetkým hradené zo štátnej 

pomoci, čiže v podstate stravné zdarma a ovplyvnené covidom až v poslednom roku nastal 

reálny výber stravného 99 % z týchto položiek na príjmov je aj na výdavkoch rozpočtovej 

organizácii na strane výdavkovej na stravovanie žiakov. Výdavková strana rozpočtu                                   

v investičnej časti rozpočtu sú len technické operácie medzi navýšeniami položiek medzi 

jednotlivými stavbami sa týka domu smútku Horné Krškany obratná sieň. Investície                                    

z mestského rozvoja na MK Klinčekovú. Na navýšenie je potreba na dokončenie stavby. Na 
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mestskom cintoríne, verejné osvetlenie stálo od 1 050 EUR než bolo pôvodne rozpočtové. Tam 

tiež navyšujeme sumu. A z predĺženia pešej zóny navrhujeme preniesť sumu 15 720 EUR. To 

sa týka kameňa na chodník, alebo časť komunikácie, ktorá je prepojovacia medzi 

Svätoplukovým námestím a Mostnou ulicou. To je zas v Stredisku mestských služieb. Čiže 

celkové zapájame do rozpočtu zo správy držby mestskej komunikácie objektov a verejných 

priestranstiev sumu 34 820 to je na práce, ktorej zmluva obsahuje aj, že sa bude zapracovať 

vlastný materiál. Celková hodnota z tejto rekonštrukcie bude stáť 50 540 E. Táto stavba je z 

týchto položiek vyčlenená. V rámci kreatívneho centra rozpočtovým opatrení presúvame 

prostriedky len v rozpočtovej kapitole na práce naviac na projekty kreatívne centrum Nitra 

Martinský vrch. V rámci Mestskej polície navyšujeme mzdy o sumu 20 000 EUR. Je tam 

potreba z toho dôvodu, že v lete mali vyplatené odmeny súvisiace s 30. výročím Mestskej 

polície a na koncoročné už posledné mzdy nepostačujú prostriedky. V rámci vnútornej správy 

sú vyplácané vratky alebo teda vrátenie poplatkov za komunálny odpad z minulých rokov. Je 

tam potrebné navýšiť jednotlivých položiek 86 - 96 000 vrátane vratky daní z nehnuteľnosti. 

Na zvládnutie alebo dofinancovanie roku je potrebné navýšiť tepelnú energiu v rámci vnútornej 

správy a paliva, mazivá. To súvisí hlavne s pohonnými hmotami pre Stredisko mestských 

služieb, ktoré je financované v rámci vnútornej správy v rámci jednej spoločnej objednávky. 

Navyšuje sa aj finančný príspevok na zamestnancov, nakoľko priebehu roka boli trikrát už 

navyšené. Výška cestovný nárast, z ktorých sa vychádza zas pri príspevku na stranu 

zamestnancom. V odbore kultúry sa navyšuje položka kultúrne podujatia práve z vybratého 

poistného. Tá bude slúžiť predovšetkým na zabezpečenie programu v rámci vianočného 

mestečka a upravujú sa položky pri nákupu verejného osvetlenia z bežných výdavkov na 

kapitálové vzhľadom na povahu nakupovaných predmetov. V odbore majetku navyšujeme v 

zmysle uzatvorených splátkových kalendárov, ktoré sú zo Službytom plyn o 110.000 EUR, 

pretože nebolo dostatočne pokrytý a elektrickú energiu športových zariadeniach o 10 000 a táto 

energia postačí na dofinancovanie zimného štadióna aj zapnutie vedľajšej ľadovej plochy 

dokonca roka. Ostatné financovanie bude predmetom budúceho roka. V rámci odboru TIK 

navrhujeme rozpočtový presun súvisiaci so spolufinancovaním účelové dotácie vo výške 

3.300 EUR, nakoľko sa jedná o kapitálový výdavok, takže je tam prednos bežných do 

kapitálový výdavkov. V rámci odboru školstva sa zavádza alebo teda sa vkladá nová položka 

neoprávnené výdavky projektu zlepšenie kľúčových kompetencií základných škôl. Týka sa to 

jedenástych základných škôl, kde je nevyhnutnosť do dofinancovať a ich neoprávnené výdavky, 

ktoré vznikli v rámci realizácie projektu. Rozdiel bol ten, že projekt trval viac ako 4 roky a ceny 

jednotlivých komponentov sa medzitým zmenili, ale pri posudzovaní zostavy pôvodné, čiže 

všetko, čo bolo za pôvodnú cenu mesto musí uznať ako neoprávnený výdavok, pričom celkové 

obstaraná suma neprekročila sumu hodnoty projektu. V rámci školstva ponižujeme položku 

mzdy materských škôl nakoľko 85.000 EUR, nakoľko sa nám podarilo zapracovať určitú časť 

iných zdrojov do miest materských škôl uvoľniť tak vlastné prostriedky, ktoré boli použité na 

financovanie bežných výdavkov na projekt Tréneri v škole v organizáciách na financovanie 

bežných výdavkov na základnej škole, časť materská škola Na Hôrke, kde znova trieda nebola 

finančne pokrytá. A zároveň sa zostatok prostriedkov použil za navýšenie položky údržba 

školských objektov základných materských škôl CVČ a ZUŠ. A na strane výdavkov, kde sú v 

prílohe rozpracované navýšenia jednotlivých rozpočtových organizácií z hľadiska bežných a 

kapitálových výdavkov, ktoré vyplývajú zo zapojenia tých ostatných príjmov rozpočtu.  
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 Kršiak - dovoľte, aby som predniesol procedurálny návrh a to, aby sa o položkách, ktoré 

prečítam v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol hlasovalo samostatne en bloc. Je to v 

kapitole odboru investičnej výstavby a rozvoja položka 717 002 - predĺženie pešej zóny prvá 

etapa presun. Schválený rozpočet 381 850 návrh na zmenu 15 720 a rozpočet po zmenách 

366 130. V kapitole Stredisko mestských služieb položka 635006 - správa a údržba miestnych 

komunikácií objektov a verejných priestranstiev. Schválený rozpočet 80 000 návrh na zmenu 

34 820 a rozpočet po zmenách 45 180. Položka 717 002 - Svätoplukovo námestie prístupová 

cesta od Mostnej ulice. Schválený rozpočet 0 návrh na zmenu 50 540 rozpočet po zmenách 

50 540. V kapitole kreatívne centrum položka 717 002 - spolufinancovanie kino Palace práce, 

naviac projekt kreatívne centrum. Schválený rozpočet 140 930 návrh na zmenu mínus 117 360 

rozpočet po zmenách 23 570 a položka 717 002 Nitra - Martinských vrch schválený rozpočet 0 

návrh na zmenu plus 117 360 rozpočet po zmenách 117 360. Odôvodnenie tohto návrhu je asi 

v tom, že nebolo preukázané či naozaj tieto výdavky sú dnes výdavkami, ktoré majú byť 

zákonne zaradené do rozpočtu alebo rozpočtovým opatrením zmenené v rámci rozpočtu. A v 

prípade, že by tak bolo nasledovne urobené, tak, v rámci iných rozpočtových opatrení môžu 

byť opätovne prerokované.  

 

p. Oremus - dovolím si predložiť doplňujúci návrh k rozpočtovému opatreniu, ktorým 

reagujem na list, ktorý sme obdržali ako poslanci od Občianskeho združenia FC Nitra deti a 

mládež. Musím povedať, že aby aj noví poslanci vedeli. Za 4 roky vedenie mesta nedokázalo 

vyriešiť problém v rámci FC Nitra a FC Nitra nedostalo za 4 roky žiadnu dotáciu na svoje 

fungovanie. Svoj návrh som konzultoval aj s pánom Danišom, tzn., Že ten návrh a reakcia na 

tú požiadavku 30 000 vychádza aj teda z možností, ktoré mesto má a vieme teda z určitých 

kapitol, ktoré budú uvedené to vyčleniť. Jedná sa konkrétne teda odbor školstva mládeže a 

športu, kde v rámci kapitoly 64401 schválený rozpočet 30 000 je návrh na zmenu mínus 22 000 

a rozpočet po zmenách bude 8 000. A vytvára sa teda dotácia na činnosť pre FC Nitra deti a 

mládež Občianske združenie +30 000. 8 000, čo tam chýba bude vlastne zobraných z odboru 

majetku v rámci rozpočtovej položky 632001 - plyn športové zariadenie v správe Službytu. 

Takže termín tam dám ihneď, aby sme predišli tomu, čo sa stalo v rámci uznesenia, ktoré pán 

Refka, ako konateľ Nitrianskej investičnej nerešpektoval a doteraz ho vlastne nerealizoval, 

nesplnil. 

 

p. Ágh - ja naozaj len fakticky. A najmä pre nezaradených poslancov. Túto žiadosť sme 

prerokovali na politickom grémiu, tzn., že so všetkými zástupcami politických klubov. A 

myslím, že tam bola všeobecná zhoda, že ide o žiadosť, ktorá by mala byť v prvom rade 

prerokovaná na komisii športu a potom postupe ďalej na základe toho ako komisia športu sa 

postaví k takejto žiadosti.  

 

p. primátor - ja taktiež pre záznam a pre nových poslancov by som vás chcel poopraviť. Pán 

poslanec Oremus, už si to prosím Vás raz a navždy vysvetlíme. V rámci minulého volebného 

obdobia v roku 2019 prišlo k dotácii pre FC Nitra v hodnote 110.000 EUR. Z toho táto dotácia 

nebola do dnešného dňa vyúčtovaná, tzn., že FC Nitra a. s. pokiaľ si správne pamätám, tak je 

dlžné mestu Nitra 50.000 EUR. Striedali sa tu rôzni majitelia, s ktorými sme aj rokovali v rámci 

vedenia mesta. Ukazovali nám tu svoje plány, hovorili tu o tom, ako budeme do dvoch rokov 
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hrať Ligu majstrov. Ale nikdy neboli schopní ani len vrátiť naspäť nevyúčtovanú dotáciu tak, 

aby sme im následne mohli dať 100.000 EUR na ďalšiu dotáciu na chod klubu, chod 

mládežníkov. Až sa stalo to, že tento rok to zobral ako štatutár pán Lenčeš, ktorý priznal farbu 

a povedal v akej finančnej situácii sa nachádza FC Nitra a že je nutné s touto vecou niečo robiť. 

To znamená, že treba uviesť tie fakty na pravú mieru. My sme nikdy nemali problém s FC 

Nitra. Naopak, pokiaľ by si plnili svoje povinnosti, ktoré majú voči mestu, tak do dnešného 

dňa, by každým rokom im chodilo z MsÚ 100.000 EUR na dotácie tak, ako to bolo predtým 

úplne bez problémov. Ja si myslím, že bolo na tom všeobecná zhoda. Okrem toho, že FC Nitra 

a. s. dlží mestu Nitra 50.000 EUR a ideme tam teda chcieť naliať ďalšie peniaze, s ktorým ja sa 

nedokážem stotožniť v tejto chvíli. Tak FC Nitra, a. s. dlží spoločnosti Nitrianska investičná za 

prenájom zhruba 297.000 EUR. To znamená, že máme tu ďalšie podlžnosti voči FC Nitra, a. s. 

a našej stopercentnej akciovke. Ja viem, že teraz hovoríme o občianskom združení, kde je 

štatutár pán Peško. My sme sa o tom rozprávali. Už nie je dokonca. Dobre, ja som ten list 

nevidel, lebo bol adresovaný iba poslancom, takže som sa k nemu nestihol dostať. Zároveň sme 

žiadali, aby Občianske združenie nech prevezmú deti, resp. rodičia zástupcov týchto detí. 

Dobre, nakoľko je to naozaj komplikovaná téma, neviem si predstaviť, že by sme to vyriešili 

teraz ad hoc nejakým pozmeňujúcim návrhom, ale prihováram sa za to, čo odznelo aj na 

politckom grémiu. Prediskutovať to neskôr aj s ďalšími faktami. 

 

p. Oremus - poprosím vás, pokiaľ chcete sa k niečomu vyjadrovať, aby ste si najskôr 

naštudovali veci a potom sa vyjadrili. Tento návrh, teda reflektuje na žiadosť občianske 

združenia, ktoré je nové založené v auguste, kde máte aj uvedených členov. Pán Jurík je 

zástupca rodičov. Pán Jozef Kotula je zástupca trénerov obce Nitra a pán Lenčeš je ako zástupca 

za klub. Pretože klub vlastne vytvára podmienky na športovú činnosť má know how. Pán 

Lenčeš je päťdesiatpercentný väčšinový akcionár klubu. Zaujímavé v prípade ČFK Nitra sme 

nemuseli prejednávať nič v rámci komisie športu. Dostali sme ten papier v deň konania 

zastupiteľstva. Tam zaujímavé, nepotrebujeme velice byť takto procesne správni. Tuto stále od 

mája, keď vám nevyšiel zámer prenájmu štadióna pre ŠK Sereď stále si nachádzate nejaký 

problémy a komplikácie, a preto nemôžme a pre hento nemôžeme. Za vašej éry a toho sa 

nezbavíte. Nám padli prvoligové kluby nielen futbalové, ale aj ostatných športov a zostal nám 

len hokej. To znamená, že, keď niekto 4 roky nedokáže vyriešiť problém je bohužiaľ neschopný 

manažéra. Áno, akcionári sa zmenili, tzn, že vy ste si mali nájsť spomedzi tých akcionárov 

aspoň jedného, s ktorým ste mali tie veci usporiadať. Nemožete sa stále vyhovárať, že ani s tým 

sa nedalo, ani s tým, ani s tým, tak asi potom problém je vo vás a nie tých jednotlivých 

akcionárov. Toľko. Nebudem sa viacej k tomu vyjadrovať. Ešte raz, ideme podporiť 

športovanie detí a mládeže FC Nitra. Je to nové Občianske združenie, kde sú aj zástupcovia 

tých skupín, ktoré ste žiadali, aby tam boli. Takže FC Nitra naozaj sa snaží byť ústretové a robí 

všetky kroky preto, aby vyhovelo predstavám. Tak nenachádzajme stále komplikácie. Ste 

primátorom mesta a deklarujete, že chcete zastupovať všetkých občanov, takže poprosím, aby 

aj váš tábor podporil tento návrh.  

 

p. Hatala - ja nemám problém s financovaním žiackeho športu. Ja sa len chcem spýtať. To nové 

Občianske združenie ten pán Lenčeš, to je ten pán, čo tu vystúpil a povedal poslancov, že pokiaľ 

nepôjdeme podľa jeho nóty, že nemáme ani kandidovať? Chcem sa len spýtať, neviem, či to 
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teraz opakujem presne tie slová, akým sa vyjadril, ale či je to ten pán Lenčeš, ktorý tu vystúpil? 

A mám taký pocit, že dosť emotívne. 

 

p. primátor - pokiaľ som správne pochopil, tak, áno je to pán Lenčeš, ktorý tu vystúpil ešte, 

keď sme prejednávali ďalšie iné veci ohľadne futbalového ihriska alebo areálu. 

 

p. Obertáš - ja sa chcem Petra spýtať. V podstate tento pozmeňovák verím tomu, že bude 

porada klubov zvolané pred hlasovaním o tomto pozmeňováku za náš klub určite. A jedna vec. 

Viem, že pán primátor avizoval jedno z najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva 5. 12.? 

Čo sme sa včera na tom grémiu bavili ohľadom rozpočtu a VZN.  

 

p. primátor - viete po tých komisiách, neviem, nie som si istý, že čo z toho grémia platí alebo, 

čo neplatí.  

 

p. Obertáš - pýtam sa. Včera, aký dátum padol? Takže to zastupiteľstvo malo byť začiatkom 

decembra.  

 

p. primátor - ja pevne verím, že sa tu stretneme alebo politické grémium znova zasadne v 

pondelok.  

 

p. Obertáš - okej. S tým, že teda komisia športu tiež zasadne, tzn. ako spomínal poslanec Ágh, 

bolo odporúčané prerokovať tento materiál v komisii športu s tým, že si ešte sadneme ako kluby. 

Ale druhá otázka. Chcem sa spýtať samotný kameň alebo dlažba, ktorá bola v rámci predĺženia 

pešej zóny zakúpená, teda mala byť pokrytá plocha pred Tescom a Orbisom, ak sa nemýlim. 

Plus teda zároveň dnes je tu rozpočtové, čo sa týka Mostná, Svätoplukovo námestie. Tá dlažba 

bola mám taký pocit v rozsahu nejakých 50 - 56 000. Chcem sa spýtať, kde je zbytok dlažby 

uložený? Keďže máme tu teda nejaké rozpočtové. Časť sa ukladá a kde je vlastne zakúpený 

zbytok dlažby, ktorá má byť položená pred bývalým Priorom? 

 

p. Matula - takže dlažba je ešte u dodávateľa. Bola dodaná asi tretina tejto dlažby, ktorá išla 

na Svätoplukovo námestie. Zvyšné dve tretiny zatiaľ sú u dodávateľa a budú pravdepodobne 

uložené v Nitrianskej teplárenskej spoločnosti do doby vysúťaženia zhotoviteľa a realizácie. 

 

p. Štefek - ja chcem požiadať o päťminútovú prestávku na poradu poslaneckých klubov pred 

ukončením diskusií k tomuto materiálu. 

 

p. primátor - to potrebujeme dvoch predsedov ďakujem. 

 

p. prednosta - vyjadrím sa k otázke nepredvídateľných, resp. neoprávnených výdavkov pre 

kreatívne centrum. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva 317/2019 schválilo mestské 

zastupiteľstvo zabezpečenie financovania aj prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. Zároveň teda v čase, kedy sa podpisoval dodatok, boli aj v rozpočtovej kapitole tieto 

finančné zdroje alokované z toho dôvodu bola zmluva podpísaná, teda na tieto neoprávnené 

výdavky. Uvedené výdavky budú zároveň predmetom zmenového konania pre potreby z 
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oprávnenia výdavkov zo schváleného projektu. Ak by toto prešlo, tak 95 % z týchto výdavkov 

budú prefinancované z projektu, čo tieto výdavky navyše obsahovali. Napriek tomu, že 

projektanti robili dve sondy. Zistilo sa, že sondami zrovna.  

 

p. primátor - pán prednosta, ja vás asi zastavím. Pán Kršiak, ktorý podal túto otázku. Chcete 

odpoveď? Tak poprosím, pán prednosta pokračujte. 

 

p. prednosta - projektant napriek tomu, že robil sondy v procese prípravy projektovej 

dokumentácie, tak natrafil a robil sondy v mieste, kde sa napr. našla nejaká konštrukcia, ktorá 

pripomínala veniec stavieb. Nakoniec, keď sa, ale otvorila stavba, tak zo zbytku sa zistilo, že 

veniec je potrebné tam dorobiť nanovo. Zároveň boli zistené ďalšie skryté a nepredvídateľné 

okolnosti, ktoré sú s výstavbou nevyhnutne spojené na to, aby sme mohli tento projekt 

dokončiť. Takže toto sú naozaj neoprávnené výdavky, ktoré sú jednoznačne spojené so stavbou 

a s projektom, ktorý máme schválený mestskom zastupiteľstve. Schválené je aj zabezpečenie 

finančných prostriedkov pre neoprávnené výdavky. 

 

p. primátor - ešte poprosím pána Daniša, ale už to odznelo síce na porade, ale ešte raz ohľadom 

toho zaradenia, resp. riešenia Strediska mestských služieb. Ten kameň hore dole presúvanie. V 

podstate to, že to robiť nemusíme robíme to len k tomu, aby to bolo vidieť v rozpočte. 

 

p. Daniš - ja teraz možno matematicky len poviem, či to bude schválené alebo neschválene 

nám to nedelí, pretože kameň je nakúpený zo správnej položky. A realizujú sa opravy zo 

správnej položky. Takto sa len tá položka vytiahla a nazvala. Teraz to bude pod jednou súbor 

so položkou oprava ciest, chodníkov, verejných priestranstiev atď. Časť pracovná a nákup 

kameňa ostane v položke predlženie pešej zóny, ako stavba sa to účtovne zaradí, keď sa tie veci 

zrátajú, ale rozpočtovo nie. 

 

p. Obertáš - ja by som teda pána prednostu, ako som počúval, chcel možno odpoveď, že kedy 

konečne začnú byť, teda aj projektanti zodpovední za tie chyby, ktoré nám vyvolávajú práce 

naviac, ktoré nás státisíce, už budú stáť? Aj v prípade Martinského vrchu sme mali tie krásne 

dohody za 40 000, kde teda sú práce navyše rovnako asi nebude nikto za toto stíhaný. Ďalšie 

spomeniem zapasnícka hala, opäť projektant bez zodpovednosti práce navyše. Kedy už konečne 

začneme ako mesto riešiť v zmluvách s projektantmi a ich zodpovednosť? Každý projektant má 

nejakú poistku. A ja som sa pán primátor pýtal, čo ste sľúbil 2018. 2000m² asfalt, cyklorotasa 

Borina tam ste prísľub dali pred občanmi, že budete riešiť toho projektanta, ktorý teda pochybil 

a mesto to stálo nejaké peniaze z rozpočtu navyše. Môžem poprosiť odpoveď teda aj od vás. 

 

p. prednosta - treba si uvedomiť, že tu sa rozprávame o rekonštrukcii naozaj historickej budovy 

a tam projektant naozaj nemá šancu vedieť o všetkých vlastnostiach, ktoré tá budova má. Takže 

preukázať pochybenie projektanta bude prinajmenšom zložité a zároveň budeme sa určite touto 

otázkou zapodievať resp. sa s ňou aj zapodievame. Čo sa týka Boriny, tam máme právne 

posúdenie tejto zodpovednosti za škodu a máme tam navrhnuté jednotlivé kroky podľa ktorých 

postupujeme a ideme ďalej, aby sme si túto škodu mohli uplatňovať. 
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p. Kršiak - ďakujeme za vysvetlenie od pána prednostu, ale ja som sa ani tak nepýtal na to, že 

či je dôvodnosť realizácie tých prác alebo naviac prác, ale ja som sa skôr pýtal na to, či boli 

splnené tie ako keby zákonné predpoklady na to, aby táto zákazka mohla byť ako zmluvne 

uzatvorená, tzn, že či naozaj existovalo na to finančné krytie, či to prešlo finančnou kontrolou, 

či na to bolo legitímny proces verejného obstarávania? A či samozrejme k tomu bolo aj súhlasné 

stanovisko všetkých dotknutých orgánov. Teraz sa bavíme o tých dvoch zákazkách aj kreatívne 

centrum aj tak cestička alebo chodník na Svätoplukovom námestí. K tomu som odpoveď 

nedostal samozrejme, pretože žiadali sme si tieto odpovede aj formou 211 ako poskytnutím 

informácie a aj na predĺženú lehotu nám odpovedané nebolo, čiže došlo zase k porušeniu 

zákona. A dovolil som si možno povedať jednu vec, že pokiaľ my máme uznesenie kreatívnemu 

centru, kde sme schválili pod nejakým písmenom dofinancovanie všetkých dodatočných alebo 

najviac prác neoprávňuje nás to určite na to, aby sme všetky najviac práce uzatvárali formou 

nejakých dodatkov, pretože tie najviac práce nemusia vo finančnom meradle korešpondovať 

napr. so zákonom o verejnom obstarávaní. Môžu presiahnuť 15 alebo 50 %, ktoré nám zákon o 

verejnom obstarávaní dovoľuje. A myslím si, že takéto ustanovenia by sa ani v tých uzneseniach 

objavovať nemali. To znamená, že na to, aby sme mohli tento kontrakt formou zmluvy alebo 

dodatkov zmluvy uzatvoriť, musíme mať aj podporu rozpočtového opatrenia v samotnom 

rozpočte mesta. Takže toto bola moja otázka a toto si myslím, že teraz robíme dodatočne, 

pretože zmluva bola uzatvorená alebo dodatky k zmluve boli uzatvorené z časového hľadiska 

pred tým, ako bolo finančné krytie k nim zabezpečené. A ako bolo preukázané celá tá zákonnosť 

procesu vôbec ich realizácie.  

 

p. primátor - síce už o tom hovoril pán Daniš, ale možno práve keď ste rozoberali ešte futbal 

s pánom Oremusom, tak ste to nezachytili, nevadí. Pán prednosta chcete na to ešte zareagovať? 

 

p. prednosta - čo sa týka prác, navyše, tak tento dodatok k zmluve predstavuje približne 2 

percentá z celkovej ceny diela, tzn. že ani zďaleka neprekročia 15 %. Vy viete veľmi dobre, že 

je to naozaj nevyhnutne spojené s týmto daným dielom s touto danou stavbou. Nie sú to žiadne 

ako keby vymyslené alebo nejedná sa o nové dielo, je to stále to isté dielo. A teda je tam 

navýšenie približne o 2 percentá, čiže tento zákonný limit je dodržaný. Čo sa týka rozpočtového 

krytia. Tak ako už som hovoril, čiže zastupiteľstvom bol schválené zabezpečenie aj prípadných 

neoprávnených výdavkov a nakoniec aj v tomto rozpočtovom opatrení vidíte, že sa to presúva 

z kreatívneho centra. Síce z kina Palace, ale naspäť na kreatívne centrum. 

 

p. Obertáš - pán prednosta, ja sa vrátim k tej cyklotrase Borina, čo ste spomínali. Od 2019 teda 

dnes mesto začína riešiť etapovito kroky, ktoré v zmysle poistenia môže poskytnúť. Ja sa len 

obávam takýmto tempom, keď pôjdeme, či sa vôbec projektant dožije toho stanoviska. Pretože 

3 roky nám trvá a riešime a etapovito riešime. Ja nezabudnem na ten prísľub pána primátora aj 

pred ľuďmi, ktorí boli prítomní. Áno, určite sa na to pozrieme a doriešime to dohľadnej dobe. 

Dohľadná doba je 2022 my si dávame právne stanovisko etapovito riešiť. 

 

p. primátor - niektoré veci sú trošku komplikovanejšie, ako sa zdajú.  
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p. Kršiak - ja som počúval pozorne, keď aj pán Daniš vysvetľoval o súbornej položke. Ja si 

myslím, že napr. taký chodník na Svätoplukovom námestí nevznikol zo súbornej položky, ale 

vznikol z dvoch položiek z dvoch rôznych rozpočtových kapitol. Pokiaľ teda si dobre pozerám 

návrh na rozpočtové opatrenie. Takže potom je dôležité nezavádzať sa. A nehovoríme o tom, 

že rozdeľujeme súbornú položku podľa toho, aké výdavky zapájame, ale spojili sme rozpočtové 

opatrenie z dvoch iných rozpočtových kapitol.  

 

p. Daniš - teda sa vyjadrím slovami audítora, kde sme si žiadali o tieto stanoviská. Akonáhle je 

verejné obstarávanie na nejakú zákazku, čo bolo na to prepojenie chodníka a je tam zadané a 

zmluva obsahuje, že sa zapracováva materiál zakúpený objednávateľom, tak je to normálne 

súčasť v kapitálových výdavkoch. A už pri preberaní nákupe kameňa pri tej položke, keď sa 

navyšovalo alebo keď sa schvaľovala v rámci toho predĺženia pešej zóny, bolo jednoznačne 

povedané, že časť kameňa sa nakupuje na rekonštrukciu tej komunikácie medzi Mostnou a 

námestím a ostatná časť nakupuje na toto. Takže po účtovnej stránke je to v poriadku po 

rozpočtovej, ak sa to neschváli, tak akurát tú stavbu nebude vidno.  

 

p. Rácová - keď sme schvaľovali záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2023 ja som sa vtedy 

pýtala a som si povšimla práce naviac, ktoré boli vzniknuté a vznikajúce a boli plánované vo 

výške viac ako 2 000 000. Myslím, že to bolo ako 2  245 000 a celkom som nechápala, ako je 

možné, že takéto vysoké finančné prostriedky práce naviac vznikli. Tak som žiadala o výklad 

pani kontrolórku a nakoniec som sa rozhodla, aby pani kontrolórka skontrolovala v pláne 

kontrolnej činnosti túto skutočnosť, pretože sa mi táto čiastka zdala veľmi vysoká. Osobne si 

myslím, nadväzujúc na to, čo povedal pán Ing. Kršiak, že prospelo by veci, aby sme mali teda 

túto kontrolnú správu, aby sme teda jasne mali stanovisko, či je to v poriadku, či boli dodržané 

legislatívne kroky alebo nie. A až potom by sme mohli o tom hlasovať, takže ja chápem tento 

návrh, ktorý bol podaný. 

 

p. primátor - vyhlasujem poradu klubov maximálne 10 minút.  

Vážené mestské zastupiteľstvo budeme pokračovať ďalej v diskusii po porade klubov ďalej do 

diskusie je.  

 

p. Obertáš - ja by som len za náš klub chcel teda v rámci pozmeňovacieho návrhu pána 

Oremusa povedať jedno. Náš klub určite podporuje športové aktivity aj športové kluby, ale 

budeme trvať na tom, ako sa dohodlo, že teda nech to ide cez komisiu športu. Nech sa teda tieto 

podklady k tomu občianskemu združeniu vyžiadajú. A povedzme si na rovinu, že teda 

rešpektujem každé Občianske združenie. Ja mám tiež jedno. Ale teda pred polrokom alebo, 

kedy bolo založené toto nové Občianske združenie myslím, že stojí za zmienku, aby fakt tá 

komisia športu tomu sadla a teda dala nejaké stanovisko, kde sa to môže vrátiť a tým pádom 

otvoriť. 

 

p. prednosta - čo sa týka rozpočtového opatrenia ku kreatívnemu centru. Predpokladám, že 

bude problém zaplatiť faktúru, ktorá je spojená s týmito prácami naviac a v tom prípade máme 

ohrozený samotný projekt kreatívneho centra. 
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p. Daniš - pán prednosta povedal pravdu. Proste ja nemôžem uvoľniť nekrytú faktúru. Je tam 

faktúra 50 000 aj niečo z tej sumy 117, takže tu nebude možné uhradiť, dokiaľ nebude 

vyčlenená samostatná položka na práce naviac. 

 

p. primátor - dobre, tzn. že si vlastne týmto pádom ohrozujeme projekt celkovej hodnoty 16,5 

milióna eur. Ostane nám stáť vo vzduchu nedokončená stavba. Všetky peniaze, ktoré sme 

doteraz investovali do toho pôjdu z vlastného rozpočtu. Okej, tak páni, nechám to na vás a 

dámy, ako sa rozhodnete ďalej s kreatívnym centrom.  

 

Hlasovanie č. 17 o procedurálnom návrhu p. Kršiaka – o jednotlivých položkách v rámci 

rozpočtových kapitol hlasovalo samostatne - en bloc 

 

prezentácia – 30 

za – 18 

proti – 6 

zdržal sa – 6 

Návrh bol schválený. 

 

 

Hlasovanie č. 18 o pozmeňovacom návrhu p. Kršiaka – o položkách en bloc 

Výdavky 

 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

 

Vypúšťa sa: 

 

  schválený 

rozpočet 

návrh na 

zmenu 

rozpočet 

po 

zmenách 

717002 Predĺženie pešej zóny 1. etapa - PRESUN     381 850 -15 720 366 130 

 

Stredisko mestských služieb 

 

Vypúšťa sa: 

 

  schválený 

rozpočet 

návrh na 

zmenu 

rozpočet 

po 

zmenách 

635006 

Správa a údržba MK, objektov a verejných 

priestranstiev 

80 000 -34 820 45 180 

717002 

Svätoplukovo námestie prístupová cesta od 

Mostnej ul. 

0 +50 540 50 540 
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Kreatívne centrum 

 

Vypúšťa sa: 

 

  schválený 

rozpočet 

návrh na 

zmenu 

rozpočet 

po 

zmenách 

717002 Spolufinancovanie Kino Palace     140 930 -117 360 23 570 

717002 

Práce naviac – projekt: Kreatívne centrum 

Nitra – Martinský vrch 

0 +117 360  117 360 

 

 

prezentácia – 30 

za – 13 

proti – 17 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

 

Hlasovanie č. 19 o návrhu p. Oremusa –  

Výdavky (+0,-€)  

 

Odbor školstva, mládeže a športu (+8 000,-€)  

 

                        schválený         návrh na      rozpočet 

                         rozpočet      zmenu         po zmenách  

Dopĺňa sa  

Transfer NI - na prenájom kontajnerov v areáli             30 000      -22 000             8 000 

644 001  Štadión pod Zoborom  

642 001  Dotácia na činnosť pre FC Nitra – deti a mládež           0      +30 000          22 000  

 

Odbor majetku (-8 000,-€)  

            schválený     návrh na      rozpočet 

                               rozpočet      zmenu         po zmenách  

 

 

Vypúšťa sa  

632001  Plyn - šport. zariadenia v správe Službytu    352 833     + 110 000           462 833  

 

Narádza sa  

632001  Plyn - šport. zariadenia v správe Službytu    352 833      +102 000           454 833 

 

prezentácia – 30 

za – 13 
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proti – 6 

zdržal sa – 9 

Návrh nebol schválený. 

 

Hlasovanie č. 20 o návrhu na uznesenie ako celku vrátene schválených zmien – Mestské 

zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 

s c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenia  v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022  

 

podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien: 

 
Výdavky 
 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja 
 
Vypúšťa sa: 
 

  schválený 
rozpočet 

návrh na 
zmenu 

rozpočet 
po zmenách 

717002 Predĺženie pešej zóny 1. etapa - PRESUN     381 850 -15 720 366 130 

 
Stredisko mestských služieb 
 
Vypúšťa sa: 
 

  schválený 
rozpočet 

návrh na 
zmenu 

rozpočet 
po zmenách 

635006 
Správa a údržba MK, objektov a verejných 
priestranstiev 

80 000 -34 820 45 180 

717002 
Svätoplukovo námestie prístupová cesta od 
Mostnej ul. 

0 +50 540 50 540 

 
 
Kreatívne centrum 
 
Vypúšťa sa: 
 
  schválený 

rozpočet 
návrh na 
zmenu 

rozpočet 
po zmenách 

717002 Spolufinancovanie Kino Palace     140 930 -117 360 23 570 

717002 
Práce naviac – projekt: Kreatívne centrum 
Nitra – Martinský vrch 

0 +117 360  117 360 

 
 

U z n e s e n i e     číslo 453/2022-MZ 
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prezentácia – 30 

za – 28 

proti – 0 

zdržal sa – 2 

Návrh bol schválený. 

 

p. primátor – naozaj smutný deň pre kultúru v našom meste. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

17.  Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb na rok 2022       mat. č. 1404/2022 

 

Materiál uviedla PhDr. Libuša Mušáková, riaditeľka SZSS.    

 

p. Špoták -podávam k tomuto rozpočtovému opatreniu ešte doplňovací a pozmeňovací návrh. 

Nakoľko vznikla potreba aktualizovať predpokladanú hodnotu zákazky pri debariizácii 

zariadenia pre seniorov Zobor, a to z dôvodu vyhlásenia verejného obstarávania následného 

podania žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania. Navrhujem upraviť tabuľku bežné výdavky. 

Kde bol pôvodne -7370 na sumu -7650, čiže o 280 EUR na sumu 25 400 a v časti kapitálové 

výdavky pôvodné navýšenie o 8.180 EUR zmeniť na 8.460 EUR, čiže tých 280 EUR, čo je 

hodnota PHZ na 51 480. Materiál ste dostali. 

 

Hlasovanie č. 21  o návrhu p. Špotáka na uznesenie –  

 

prezentácia – 28 

za – 28 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 22 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre                                      

p r e r o k o v a l o 

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb na rok 2022  
s c h v a ľ u j e 
Rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb 
na rok 2022  
 
podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných zmien: 
 
Bežné výdavky ( - 7.370,- €) 
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Vypúšťa sa: 
  

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

637 004 Všeobecné služby 33.050,- 
- 7.370,- 

(vlastné zdroje) 
25.680,- 

 
 
Bežné výdavky ( - 7.650,- €) 
 
nahrádza sa: 
 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

637 004 Všeobecné služby 33.050,- 
- 7.650,- 

(vlastné zdroje) 
25.400,- 

    
Kapitálové výdavky ( + 7.370,- €) 
 
Vypúšťa sa: 
 

 
 
Kapitálové výdavky ( + 7.650,- €) 
 
nahrádza sa: 
 

    
 

U z n e s e n i e     číslo 454/2022-MZ 
 

 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 
Návrh na úpravu 

Upravený 

rozpočet 

713 004 
Nákup strojov, 

prístrojov, zariadení 
12.540,- 

- 810,- 
(vlastné zdroje) 

11.730,- 

717 002 
Realizácia stavieb - 

rekonštrukcia a 
modernizácia 

43.020,- 
+8.180,- 

(vlastné zdroje) 
51.200,- 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 
Návrh na úpravu 

Upravený 

rozpočet 

713 004 
Nákup strojov, 

prístrojov, zariadení 
12.540,- 

- 810,- 
(vlastné zdroje) 

11.730,- 

717 002 
Realizácia stavieb - 

rekonštrukcia a 
modernizácia 

43.020,- 
+8.460,- 

(vlastné zdroje) 
51.480,- 
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prezentácia – 28 

za – 28 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

 

18. Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého 
z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi ARRIVA 
Nitra, a. s.        mat. č. 1395/2022 

 

Materiál uviedla Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta.  

 

p. Obertáš - ja sa chcem spýtať. Hlavná kontrolórka uvádza v správe na strane 3 v strede 

zároveň čl. 3 ods. 1 predmet dodatku atď.. Čo sa týka samotného vysporiadania, mal by byť 

teda predmetom samostatného dodatku ku zmluve. Chcem sa spýtať, kedy vedenie mesta bude 

rokovať, kedy dôjde k uzavretiu dodatku a, kedy vysporiadame tie veci, ktoré sú spomínané? 

Lebo už v podstate 21 dojazdila ARRIVA a je asi dosť dlhá doba, aby došlo teda k tomu 

vysporiadaniu, keď toto máme vlastne poslednú správu hlavnej kontrolórky k celkovej doprave 

verejnom záujme. 

p. prednosta - o tomto dodatku resp. o vysporiadaní sme sa rozprávali práve pri prerokovaní 

správy z kontroly. Dohodli sme sa, že nám ARRIVA nám pošle vyčíslenie aj položkové o akej 

výške peňazí a za čo by sme mali ešte Arrive doplatiť. Doteraz sme toto vyčíslenie nedostali, 

takže, takže nemáme moc, čo pripravovať. 

p. Obertáš - kedy bolo to stretnutie s tým dopravcom teda, kde sa to prejednávalo? Pretože 

malo by sa asi predpokladám aj v rozpočte rátať pri zostavení rozpočtu s tým, že teda, čo mám 

informácie, bude tam dochádzať k nejakému vyrovnaniu. A teda, či už si bude nárokovať 

súdnou cestou ARRIVA, alebo budú nejaké konkrétne dane. Ale teda toto je proces zase 

dlhodobejší. Tak skúste mi, že kedy bolo to posledné stretnutie s Aarrivou, kde ste teda 

požadovali toto, čo spomínali. 

p. prednosta - ako som spomínal, bolo to počas prerokovania správy z kontroly a správa bola 

prerokovaná 2. 11. 

p. Kršiak - ja by som sa len takú technickú informáciu chcel opýtať asi pani hlavnej kontrolórky 

tam, kde sme mali nejaké kontrolné zistenia, resp. by sme mali nejaké mínusovej položky, ktoré 

sme odrátávali z tej konečnej straty alebo doplatku. To bolo v rámci asi tých dokladov, ktoré 

sme kontrolovali nie v rámci všetkých, ale vlastne asi v rámci len tých, ktoré sme si vyžiadali 

v rámci tej, ktorej kapitoly na kontrolu? Tak je to? 

p. Keselyová - tak samozrejme nie je mysliteľné pri takejto kontrole skontrolovať všetky 

účtovné doklady, pretože tých položiek je na tisíce. Hej. Ale my tým, že už tú kontrolu sme 

vykonávali niekoľkokrát, tak vlastne vieme, ktoré doklady si máme pýtať a kde, kde teda boli 
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aj v predchádzajúcich rokoch problémy. A niektoré doklady sa samozrejme opakujú trebárs 

úhrada energií, keď sú mesačné platby za úhradu energií, tak si vyžiadame jeden doklad a 

nežiadame si proste každý doklad za každý mesiac. Takže asi v takomto zmysle prebieha 

kontrola. 

 

Hlasovanie č. 23  o návrhu na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o 

Správu o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta 

na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi ARRIVA Nitra a. s. za rok 2021 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta 
na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi ARRIVA Nitra a. s. za rok 2021  
 
U z n e s e n i e     číslo 455/2022-MZ 
 

prezentácia – 28 

za – 28 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

 

19.  Doplatok príspevku za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi 

ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2021 a návrh jeho vysporiadania  mat. č. 1403/2022 

 

Materiál uviedol Ing. Matúš Maruniak, dočasne poverený výkonom funkcie vedúci odboru 
dopravy. 
 

p. Dovičovič - ja by som len chcel upozorniť v nadväznosti aj na predošlý materiál a správu 

pani hlavnej kontrolórky. Keď sa pozriete 6 450 000 sme zaplatili v zálohách teraz, je doplatok 

414 699 a tržby sú 1 897 394, takže, keď to zrátate dohromady, tak zistíte, že tržby z mestskej 

hromadnej dopravy tvoria iba 21,65 %. A pokiaľ si dobre pamätám, tak tento podiel na 

celkovom objeme, koľko tie služby stoja tá služba vo verejnom záujme nám bohužiaľ klesá. 

Takže bude treba naozaj zvažovať. Čo ďalej, pretože nemyslím si, že zmenou dopravcu, pretože 

my tu nemáme novú mestskú dopravu, ako sa tu mylne hovorí. My tu máme nového dopravcu, 

ktorý jazdí podľa toho istého grafikonu, ako jazdil ten predošlý a dokonca drvivá väčšina 

zamestnancov nového dopravcu sú tí, čo predtým pracovali v Arrive. Takže naozaj stojí za 

zváženie, ako ďalej budeme aj v tejto oblasti postupovať, lebo keď sa pozrieme na vyhodnotenie 

rozpočtu za prvý polrok. Tak úhrady boli 3 700 000 za pol roka. Ja viem, že nie je celkom kóšer 

násobiť to dvoma, ale jasne mi vychádza, že zrejme za rok 2022 nás mestská doprava bude stáť 

z rozpočtu mesta viac ako 7 000 000 EUR. Čiže pre tých, ktorí tu predtým nesedeli, opakovane 

tu zaznela pripomienka poznámka, že o tom zlacnení alebo znížení nákladov na mestskú 

dopravu budeme hovoriť až potom, keď dostaneme do rúk záverečný účet. A budeme v ňom 

vidieť, koľko nás táto služba vo verejnom záujme stála. Je to naozaj značná položka a tak ako 

pri iných položkách musíme jej pri zostavovaní rozpočtu a pri nakladaní s ňou venovať naozaj 
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vážnu pozornosť, pretože 7 alebo viac miliónov eur z rozpočtu mesta je významná a výrazná 

čiastka. 

 

p. Keselyová - ja len dovysvetľujem, čo sa týka tých tržieb. Tržby za rok 2020 a 2021 boli 

troška atypické, pretože sa jednalo o covidové obdobie. Z predchádzajúcich kontrol, teda pred 

rokom 2020 sme pri vyúčtovaní zistili, že tržby sa pohybovali vo výške viac ak 3 miliónov eur, 

takže ten rok 2020 a 2021 tie tržby boli aj z dôvodu covidu nižšie. A preto aj mesto v minulom 

roku poskytovalo Arrive vyššie zálohové platby. 

 

 

Hlasovanie č. 24  o návrhu na uznesenie –  Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o 

Doplatok príspevku objednávateľa za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči 

dopravcovi ARRIVA NITRA, a. s. za rok 2021 a návrh jeho vysporiadania 

s c h v a ľ u j e  
 
a) výšku doplatku príspevku objednávateľa za poskytovanie služieb vo verejnom záujme 

voči dopravcovi ARRIVA NITRA, a. s. za rok 2021 v sume 414 698,98 € 
  

b) úhradu doplatku zo schváleného rozpočtu 
 

U z n e s e n i e     číslo 456/2022-MZ 
 

prezentácia – 29 

za – 29 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

 

20. Informatívna správa k žiadosti o poskytnutie príspevku z mechanizmu Plánu obnovy 

na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov „Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského“     

mat. č. 1401/2022 

 

Materiál uviedol Mgr. Vladimír Ballay, vedúci odboru strategického a projektového riadenia. 

 

p. Kršiak - chcel by som predniesť pozmeňujúci návrh k tomuto materiálu a to, aby sa 

schvaľovacej časti uznesenia vypustilo celé znenie písmena c). Myslím si, že to je práve to 

znenie, ktoré sa stalo možno určitým spôsobom osudným aj pri iných materiálov, ktoré sme sa 

tu dnes bavili, pretože asi nie je vhodné ani možné si myslím, aby sme schvaľovali takto anbloc, 

nevyhnutné naviac práce alebo dofinancovanie všetkých nevyhnutných prác bez toho, aby teda 

to bolo schválené v rozpočte. Alebo bez toho, aby boli v súlade s legislatívou, či už zákonného 

obstarávania a podobne. Čiže toto je asi odôvodnenie toho návrhu. A možno by som sa len 

dotkol toho, čo tu pred tými piatimi materiálmi sme hovorili. Nie pán primátor, my sme 

nezabránili kreatívnemu centru, aby sa pokračovalo alebo financovalo v zmysle projektu. My 
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sme sa dostali do stavu, kedy ste sám priznal, že sa stal nezákonný tento stav, kedy ste podpísali 

zmluvu alebo dodatok zmluve, ktorá nebola finančne krytá, pretože pokiaľ tu odznelo, že to 

bola len formálna záležitosť, ktorá sa mala premietnuť v rozpočtovom opatrení v rozpočte 

mesta, tak by bolo asi všetko v poriadku a faktúra by sa mohla uhradiť. Takže asi to naozaj stav 

nezákonnosti, kedy bolo niečo podpísané skôr, ako bolo finančne kryté v rozpočte mesta, takže 

toto je len dovysvetlenie. Otázka je, či toto nemá byť dohľadom nejakej kontroly. 

 

p. primátor - ďakujem za váš pozmeňujúci návrh, čo sa týka toho, či to bolo alebo nebolo                       

v súlade so zákona. Ja mám za to, že to v súlade bolo, keďže tam bol rovnaký dodatok práve aj 

v tom uznesení, keď sme prijímali projekt za 16,5 milióna eur, ktorý ste v tomto momente si 

dovolím povedať, že hodili do koša. To je akože neskutočné! Fakt toto sa nestane naozaj tak 

ľahko. Dnešným dňom sa zapísali naozaj do histórie slovenskej politiky samosprávne 

minimálne, kedy dokážete naozaj takto cynický, možno aj z nevedomky jednoducho nechať 

potopiť projekt, ktorý je z 95 % spolufinancované o financovaný z Európskej únie. 16 

miliónový projekt, kde naozaj na to čakalo roky rokúce celá kultúrna komunita čakala na to, že 

tu bude mať konečne priestory, že tu vznikne priestor pre remeselníkov, pre kreatívcov, ľudí, 

ktorí sa venujú svojmu remeslu. A vy ste to jednoducho takto odpinkali. Budeme zvažovať 

ďalšie kroky samozrejme. Ale je to naozaj, že veľmi zlý signál, ktorý po tých rokoch, kedy 

naozaj ku kultúre sa tu chovali až dokonca apatia. Tak to je naozaj veľmi zlý signál, ako 

začíname toto zastupiteľstvo. Veľmi veľmi zlý signál, ktorý vy dávate do celej kultúrnej 

komunity. A to, že máte veľakrát blízko, však pán poslanec Greššo máte kopeckrát blízko ku 

kultúre a takúto vec ste si nechali odsúhlasiť. Ja sa naozaj nedokážem diviť, aká zlosť je vo vás, 

aká zlosť, že ste si to vybili na absolútne nevinných ľuďoch, ktorí na to čakali roky na kultúre. 

Vrátime sa ešte k tomu, že aj kino Lipa bude teda naspäť exekučným skladom? Dajte mi vedieť 

prosím, aby som sa vedel pripraviť. Čiže aj ďalšie kultúrne projekty môžme hodiť do koša. 

Ďalší rozvoj nášho mesta. Kľudne, nech sa páči, bude to ale len a len vaša vizitka. 

 

p. Oremus - pán Hattas, hlboko nesúhlasím s vaším názorom a nehnevajte sa, zastupiteľstvo je 

rovnocenný orgán z hľadiska samosprávy. A keď zastupiteľstvo proste uzná, že je to 

nehospodárne nakladanie a ohrozenie fungovania samosprávy, tak si vyprosím takéto 

komentovanie nášho rozhodnutia. Ja som zo sféry podnikateľskej. Ja si musím každú korunu 

vedieť zarobiť. Vy ste pôsobili v oblasti neziskového sektoru a pôsobíte, kde ste zvyknutý, že 

vám peniažky padajú z neba. A prosím vás nenahovárajte, že toto je ten správny spôsob 

fungovania spoločnosti a štátu. My proti kultúre nemáme nič ani proti športu, ale najskôr 

musíme zdravo vedieť fungovať, aby jednotlivé sektory, ktoré vytvárajú hodnoty, aby fungovali 

a potom môžeme dofinancovať aj kultúru aj šport. Takže vyprosím si takéto komentovanie 

našich rozhodnutí. Správajme sa seriózne a zodpovedne a narábajme s finančnými 

prostriedkami zodpovedne. To je dôvod, prečo sme sa takto rozhodli konať. 

 

p. Dovičovič - tých 117 000 nie je o kultúre. Tých 117 000 je o podpísaní zmluvy nekrytej 

rozhodnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je jediné oprávnené rozhodovať o nakladaní s 

finančnými prostriedkami. To nemá nič s kultúrou. Tak ako investícia do nejakého športového 

zariadenia nie je šport to je údržba, to nie je výdavok športový, to je investičný výdavok alebo 

výdavok na údržbu a opravy objektu, prípadne na prevádzku toho objektu. Takže nemýľme si 
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veci. Kultúra je jedna vec a objekty sú druhá vec. A hovorím, pretože pokiaľ vy tvrdíte, resp. 

pán prednosta tvrdil, že to bolo schválené, tak nerozumiem, prečo to tu je a ak to nebolo 

schválené, tak potom nemala byť podpísaná zmluva. 

 

p. Kršiak - pán predsedajúci, ja som vás poprosil v súkromí a teraz to urobiť verejne, aby ste 

nekomentovali moje postoji alebo moje príspevky ako poslanca mestského zastupiteľstva. Je to 

moje legitímne právo. Myslím si, že slušnosť a výchova patrí aj do mojich vystúpení. Nehrajme 

tu na city a neplačme nad tým, že sme teraz zabili kultúru v meste. Po prvé tento projekt ste 

zdedili, tzn. že o projekt kultúrno kreatívneho centra požiadalo pred vami predchádzajúce 

vedenie. To znamená, že asi sme takisto mali nejaký názor na kultúru. A druhá vec je. My sme 

poukázali alebo poukázali sme tým hlasovaním len na to, že tu je niečo nezákonné a nech sa to 

nápraví. Toto môže byť predsa len signál, aby sa rokovalo na zastupiteľstve o tých veciach a v 

takom čase, kedy má nie ex post. 

 

p. Greššo - kolega Kršiak má predbehol týmito útokmi na city ešte v spojitosti s mojou osobou. 

Každý dobre vie, že mám veľmi pozitívny vzťah ku kultúre, ale týmito útokmi na city sa práve 

snažíš istým spôsobom zaviesť a zmiasť ľudí. Ten postup, ktorý ste zvolili, nebol správny. Tak 

treba sa o ňom začať rozprávať o tom postupe. Tu nikto nie je proti kultúre. A ja už vôbec nie. 

 

p. Král - ja by som iba chcel reagovať na pána Kršiaka, lebo kreatívne centrum lebo viackrát 

som počul z úst pána Kršiaka, že kreatívne centrum je projekt ktorý rozbehli oni. Podávali sme 

ho my. Súťaž na kino Palec sme robili my. A tie prostriedky sme získali my za minulého 

vedenie. Teda minulé volebné obdobie. A teraz sa tu objavila nejaká vec, ktorá sa odokryla 

možno počas realizácie stavby. Je potrebné sa tomu postaviť čelom a namiesto toho celý tento 

projekt za 117 000 zahodíme do koša. Tak celá kultúrna obec aj všetci Nitrančania vám veľmi 

pekne ďakujú.  

 

p. Greššo - čiže Erik, keď je to v procese nesprávne a nezákonne tak teraz, ako máme nad tým 

zavrieť oči, však to nevadí, že kašleme na to, ale teda je to za dobrú vec, hej. Na to nabádaš 

poslancov mestského zastupiteľstva? Reálne naozaj si odpovedz. Čiže je to v poriadku, je to 

pre dobrú vec, kašlime na to nevadí 117 000 bam cez palubu. Ale je to o tom, to je presne o 

tom teraz to o ničom inom nie je. Nedemonštrujeme nič. Nedemonštrujeme. Tak ty si vlastne 

teraz potvrdil to, že procesne nesprávne pripravené veci si ochotní podporovať v tomto 

zastupiteľstve. Nech sa páči nič, iné si nepovedal. Ešte raz nerobte z nás nekultúrne hoväda s 

prepáčením. Nerobíme ich sami zo seba. Tieto vyplakávania tu sú presne o tom, že sa snažíte 

zakryť procesne nesprávny postup, ktorý ste zvolili, chyby. A teraz tu z nás idete robiť 

sedemnástich nekultúrneho hoväda. Pripravte to správne a tu garantujem, že 31 ľudí za to bude 

hlasovať. 

p. Štefek - tiež moja reakcia na Erika Kráľa, mohol som povedať takto bez mikrofónu ale nech 

to všetci počujú tridsiati kolegovia. Včera sme sa predsa dohodli na rokovaní predsedov klubov, 

že dnes dáme k tomu materiál, ktorý dovysvetlite práce naviac. Prosím vás z nás tridsiatich 

poslancov, ktorí tu sedíme, ktovie, čo obsahuje tá suma 117 000 je to, čo začo, murivo, podlaha, 

okná, komín, strecha, čo to je? Rovnako neprešiel ten návrh pozmeňovací alebo doplňujúci v 

rozpočtovom opatrení na zápasnícku halu. Ja som s kolegom Dovičovičom tam vybral, urobili 
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sme tam tvoromiestnu obhliadku a na zastupiteľstve sme potvrdili, že naozaj je to oprávnené a 

opodstatnené, tak to tam teda schváľme. Toto ma ešte jeden háčik, že tu už je podpísaný 

dodatok. To je trošku iná situácia, ako na tej zápasníckej hale. 

 

p. Kršiak - pán poslanec Král, tri poznámky krátke stručné a dúfam, že aj pochopiteľné. Keď 

som sa pýtal, prečo v rámci ustanovujúceho zastupiteľstva budeme rokovať o týchto 

materiáloch. Bolo my povedané, že bývalé zastupiteľstvo nechce zaväzovať ďalšie obdobia 

nejakými vecami. Toto sú všetko materiály, ktoré sa tu ako keby spackali v minulom volebnom 

období alebo v tomto končiacom. To znamená, že ja sa pýtam, prečo nemohlo prebehnúť 

pracovné rokovanie mestského zastupiteľstva a vyčistili by ste stôl, preto nové zastupiteľstvo. 

Nestalo sa, tak dobre máme tu materiál. Ja som včera, nebol ste tam prítomný. Ja som včera na 

v prvom rade predsedov poslaneckých klubov tieto dve položky namietal. Namietal som a chcel 

som jednoznačne, aby dostali písomnú informáciu poslanci pred hlasovaním. Dostali sme 

nejakú ústnu informáciu, že však uznesenie, že však je to v poriadku, že však nezastavme práce, 

že však poďme ďalej. Nie, toto takto nefunguje. Neviem, že či ste na to zvyknutí. Toto takto 

nefunguje, povedzme si na rovinu, čo je zákonné a, čo je, čo je opodstatnené, schváľme to. A v 

mojom diskusnom príspevku, kedy som ten pozmeňovací alebo procedurálny návrh dával som 

povedal, pokiaľ sa vyčistiť stôl, dajme to do najbližšieho zastupiteľstva a schváľme to. Pokiaľ 

ste to dobre počúvali, tak by ste ma dnes neurážali alebo by ste nepovedali to, čo ste povedali, 

že ja tu idem zabíjať kultu. Ja som povedal, dajme to do najbližšieho zastupiteľstva a môžme 

to schváliť. Ale dnes na základe nejakého slovného vyjadrenia, že však je to v poriadku, lebo 

tie práce sú v objeme 5 % a je to všetko kryté, ale pritom sa nedá zaplatiť faktúra, pretože to 

vlastne kryté nie je, tak nehnevajte sa, to nie je moja chyba, to je chyba možno zastupiteľstva, 

ktoré to bolo predtým. Tak si vyčistíme stôl a poďme sa vecne baviť o tom, čo podporíme a 

nepodporíme v budúcom zastupiteľstve. 

 

p. Králová - ja len chcem povedať jednu vec. Počas minulých, počas uplynulého obdobia sa 

mi veľmi ťažko počúvali niektoré také narážky a ťažké slová. A verila som, že keď nastúpi 

nové zastupiteľstvo, tak to skončí. Ja by som vás veľmi pekne chcela poprosiť páni poslanci, 

aby sme sa tu vyjadrovali slušne, aby sme tu nepoužívali rôzne niekedy hraničiace slová s 

vulgarizmami alebo s urážkami. Pretože to mestské zastupiteľstvo a ste volení zástupcovia 

tohoto mesta občanmi tohoto mesta. Čiže pojem prepáčte mi za výraz nekultúrne hoväda a 

podobne. Ja vás fakt veľmi pekne poprosím. Mne sa to ťažko počúva, nechcem to tu počúvať. 

Myslím si, že ani zamestnanci tohto mesta, ani obyvatelia a správajme sa voči sebe korektne, 

správajme sa slušne, ak niečo nemáme dovysvetľované a nie je nám to jasné, tak naozaj 

môžeme poprosiť slušne. Spravme si k tomu stretnutie odložme, ten materiál na dopracovanie 

a podobne, ale nie takýmto spôsobom. Ušetríme obyvateľov aj zamestnancov tohto mesta, aby 

toto počúvali. Naozaj vás o to prosím. A verím, že 4 roky sa budeme k sebe správať korektne. 

p. Král - ja teda len chcem povedať, že beriem vás za slovo. 

 

p. primátor - ja si myslím o tom svoje. Jednoducho našli ste si dôvod. Chytili ste sa toho a 

jednoducho idete obštruovať tento projekt. Nech sa páči. My máme za to, že k tomu bolo 

schválené uznesenie veľmi podobné tomu uzneseniu, ktoré ste mali alebo teda budeme 

schvaľovať. Mali sme za to, že to bude technická záležitosť. Bohužiaľ ste z toho urobili drámu 
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a urobili ste z toho možno aj nejaký signál do celej tejto komunity, ako to myslíte s kultúrou a 

s týmto projektom. 

 

Hlasovanie č. 25 o pozmeňovacom návrhu p. Kršiaka – vypúšťa sa písmeno c) dofinancovanie 
prípadných vzniknutých nevyhnutných prác naviac, ktoré súvisia s realizáciou stavebných prác 
a ktoré budú riadne odsúhlasené dozorom stavby 
 

prezentácia – 29 

za – 17 

proti – 3 

zdržal sa – 6 

Zmätočné hlasovanie. 

 

Hlasovanie č. 26 o pozmeňovacom návrhu p. Kršiaka – vypúšťa sa písmeno c) dofinancovanie 

prípadných vzniknutých nevyhnutných prác naviac, ktoré súvisia s realizáciou stavebných prác 

a ktoré budú riadne odsúhlasené dozorom stavby 

 

prezentácia – 30 

za – 18 

proti – 4 

zdržal sa – 8 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie č. 27 o návrhu na uznesenie ako celku - Mestské zastupiteľstvo v Nitre                           

p r e r o k o v a l o 

Informatívnu správu k žiadosti o poskytnutie príspevku z mechanizmu Plánu obnovy                    
na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených 
budov „Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského“ 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Informatívnu správu k žiadosti o poskytnutie príspevku z mechanizmu Plánu obnovy                       
na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených 
budov „Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského“ 
 
s c h v a ľ u j e 
 
a)  výšku celkových výdavkov na projekt v sume 626 431,81 € vrátane DPH, 
 
b)  dofinancovanie vzniknutých neoprávnených výdavkov, ktoré môžu byť identifikované            

zo strany vykonávateľa, ktorým je v prípade výzvy z POO Ministerstvo dopravy                                  
a výstavby Slovenskej republiky  

 

U z n e s e n i e     číslo 457/2022-MZ 
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prezentácia – 30 

za – 30 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

 

21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 291/2021-MZ zo dňa 
09.09.2021 (zámena pozemkov s manželmi Tolnaiovcami na Šúdolskej ul.) 

mat. č. 1385/2022 

 

Materiál uviedla p. Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku.  
 

 

Hlasovanie č. 28  o návrhu na uznesenieMestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 291/2021-MZ zo dňa 
09.09.2021 (zámena pozemkov s manželmi Tolnaiovcami na Šúdolskej ul.) 
 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 291/2021-MZ zo dňa 09.09.2021 
nasledovne: 
 
v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie: 

„s finančným doplatením rozdielu vo výmere pozemkov, t. j. 36 m2 vo výške 150,-€/m2 + 
DPH.“ 
 

a nahrádza ho znením: 
„s finančným doplatením rozdielu vo výmere pozemkov, t. j. 36 m2 vo výške 150,-€/m2 + 
DPH v splátkach nasledovne: 50% uhradia manželia Tolnaiovci pri podpise zámennej 
zmluvy po vystavení faktúry a zvyšných 50% sú povinní uhradiť do jedného roka                    
od nadobudnutia účinnosti zámennej zmluvy, s tým, že až do splatenia celej čiastky bude 
na liste vlastníctva v časti C k novovytvoreným pozemkom, ktoré nadobudnú manželia 
Tolnaiovci, zapísané záložné právo v prospech Mesta Nitra.“ 

 

U z n e s e n i e     číslo 458/2022-MZ 
 

prezentácia – 28 

za – 28 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 
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22. Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych ciest na území mesta Nitry                             

na obdobie zimnej sezóny 2022-2023      mat. č. 1359/2022-1 

 
Materiál uviedol JUDr. Miroslav Šimala, PhD., vedúci Strediska Mestských služieb. 
 

p. Ágh - ja v prvom rade chcem poďakovať za doplnenie tohto materiálu. Musím povedať, že 

minulý rok som ten materiál vrátil na dopracovanie dvakrát, ani raz sa tam nič v tomto zmysle 

napriek tomu, že som to požadoval, neobjavilo. Dnes tu máme teda niečo, čo považujem za 

taký základ, na ktorom by sme v budúcnosti mohli ešte nejakým spôsobom popracovať. Verím, 

že by sme vedeli dosiahnuť kratší čas, dokedy by tie hlavné ťahy mohli byť odpratané. Hovorím 

o chodníkoch. A zároveň verím, že tých ulíc by tam mohlo byť tiež viacej. Je mi jasné, že takýto 

materiál, ktorý je naozaj rozsiahly, nie je jednoducho dopracovať z mesiaca na mesiac úplne 

dopodrobna a podľa všetkých predstáv. Za mňa je to takto, ako to je OK pre tentokrát. Budem 

rád, keď budúci rok sa nám tu tento materiál objaví a bude sa tým chodníkom venovať trošku 

viacej. Je jasné, že to technické zabezpečenie a aj tie problémy s niektorými chodníkmi, ktoré 

tu boli pomenované treba brať do úvahy. Avšak sú určite ešte časti, ktoré vieme spraviť buď 

promptnejšie alebo vieme naozaj spraviť v určitom poradí dôležitosti. Len v rýchlosti, keď si 

to prečítam, poviem takú ideu, ktorú mám napr. Štefánikova ulica v kľude by mohla byť 

odprataná už od autobusovej alebo železničnej stanici. Veď to sú také tie hlavné ťahy, o ktorej 

by sme sa mali asi ako mesto starať nejakým prioritným spôsobom, keď tí obyvatelia sa 

presúvajú z takýchto dopravných uzlov smerom do mesta. Ale za mňa je to na prvýkrát OK. A 

ja určite budem hlasovať za to, aby tento materiál prešiel tak, ako to dnes vidím. A ešte raz 

opakujem, budem rád, keď v budúcom roku bude na to čas trošku prepracovanejšie a 

doplnenejšie. 

 

Hlasovanie č. 29 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre  p r e r o k o v a l o 
Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych ciest na území mesta Nitry na obdobie 
zimnej sezóny 2022 -2023 
s c h v a ľ u j e 
Operačný plán zimnej údržby miestnych ciest na území mesta Nitry na obdobie zimnej sezóny 
2022 -2023  
 
podľa predloženého návrhu 
 

U z n e s e n i e     číslo 459/2022-MZ 
 

prezentácia – 30 

za – 30 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 
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23. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2022 pre zdravotne 

znevýhodnených športovcov       mat. č. 1412/2022 

 

Materiál uviedol Mgr. Róbert Šiška, odborný referent pre šport. 

 

Hlasovanie č. 30 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o 
Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2022 pre zdravotne znevýhodnených 
športovcov  
s c h v a ľ u j e 
Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2022 pre zdravotne znevýhodnených 
športovcov 
 

 

U z n e s e n i e     číslo 460/2022-MZ 
 

prezentácia – 30 

za – 30 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

Návrh bol schválený. 

 

 

24. Diskusia 

 

 

p. Obertáš - nebudem zdržovať, keďže sme tu dneska celý deň. Ale jedno sa chcem spýtať, 

možno vás pán primátor, možno pán prednosta bude odpovedať. Ja viem, že už v minulosti ste 

vyjadrili spokojnosť s prácou práve prednostu a teda, že stojíte pevne za ním. Ja sa chcem 

spýtať, či je bežné, že občan tohto mesta podá žiadosť na podateľňu na prenájom 7. 9. a na 

príkaz prednostu neskončí tento materiál na dvoch komisiách majetku. Bavíme sa obchodné 

centrum tržnica. Žiadateľ tam teda 7. 9. podal na podateľňu a ja, keď som sa pýtal ako účastník 

na komisii majetku, prečo nebol tento materiál do dvoch komisií predložený od 7. 9., tak mi 

bolo povedané, že pán prednosta teda dal takýto príkaz. Mám sa ísť spýtať pána prednostu, 

prečo nebol predložený tento materiál. Či je to bežné, že obyvatelia tohto mesta sa môžu v 

prípade prenájmu stretnúť s tým, že niekto bude hatiť celú tú žiadosť a bude to odsúvať a či 

stojíte naďalej za takýmto možno narábaním, resp. za takýmto chodom mestského úradu, že 

teda niekto bude diktovať, že niekoho žiadosť pôjde o mesiac a niekde bude podržiavaná, lebo... 

 

p. primátor - preverím, kde je momentálne táto žiadosť a dám ju na prvé rokovanie komisie 

pre financovanie.  

 

p. Obertáš – p. primátor, vy by ste možno mali byť lepšie informovaný, kde je táto žiadosť. 

Táto žiadosť už po dvakrát je na odbore majetku pripravená. Dvakrát bola stopnutá pánom 

prednostom. Takže materiál je pripravený, ale nebol daný do rokovania komisie majetku na 
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príkaz pána prednostu. Preto sa chcem spýtať, že či takto sa bude bežne postupovať, že 

ktokoľvek z obyvateľov mesta si dá žiadosť a následne na príkaz prednostu to bude odsúvané. 

 

p. primátor - ďakujem ešte raz, dám tento materiál na najbližšie rokovanie financií a následne 

do mestského zastupiteľstva.  

 

p. Košťál - na predchádzajúcom riadnom zastupiteľstve bola informatívna správa ohľadne 

energetickej náročnosti. Môj kolega pán Ágh a ja som sa dopytoval podrobnejší výklad k 

tomuto materiálu. K dnešnému dňu sme nedostali žiadne informácie. Ja by som chcel požiadať 

pán prednosta alebo ty pán primátor, či by sme tu podrobnejšiu správu za tento kalendárny rok 

mohli dostať v zmysle diskusie, ktorá bola na minulom riadnom mestskom zastupiteľstve. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Horák - áno, túto informatívnu správu pripravoval, teda dopĺňal ešte pán Nagy. Minulý 

týždeň mi písal, že to nestíha do tohto zastupiteľstva. Do najbližšieho zastupiteľstva ju 

dopracuje a dodáme ju. 

 

p. Rácová - ja by som sa chcela spýtať pána prednostu na podnet, ktorý som dala mailom, aj 

sme o tom hovorili. Pán prednosta, vyslovila som nespokojnosť s tým, že nie sú ukončené 

stavebné práce na rekonštrukcii školskej jedálne v Základnej škole Škultétyho. Malo to byť 

odovzdané ku koncu októbra. Robí to veľké problémy so stravovaním žiakov. Chcela by som 

teda vedieť, ako ste pokročili, či tento kontrolný stavebný deň zvoláte, kedy to bude, príp. v 

čom je problém, prečo tie stavebné práce idú tak pomaly. 

 

p. Matula – čo sa týka obnovy kuchyne Škultétyho, tam boli dvaja dodávatelia. Jeden 

dodávateľ spoločnosť PP Invest odovzdala svoju svoje dielo. Čo sa týka ďalšej spoločnosti MM 

Trade, naozaj jej tam omeškanie. V podstate odovzdala časť jedálne, aby mohlo dochádzať k 

výdaju stravy, to už prebehlo. Je tam ešte otázka dokončenia kuchyne. Predpokladaný termín 

jej 25.11., je tam posun naozaj. Je to z dôvodu toho, že zhotoviteľovi odišli mu ľudia, má 

nedostatok ľudských kapacít, takže rieši to nejakým spôsobom. Samozrejme budeme 

postupovať v zmysle zmluvy, čiže pokiaľ zrátame, aké to bude omeškanie a budú platiť nejaké 

sankcie voči zhotoviteľovi. 

 

p. Horák - pani poslankyňa, ohľadne kontrolného dňa som hneď kontaktoval pána Matulu a aj 

dozor stavby. Prisľúbil mi, že čo najskôr zvolá aj s ohľadom na to, kedy realizátor stavby bude 

môcť, tak zvolá tento kontrolný deň. 

 

p. Obertáš - ďakujem pekne, tak p. Matula vlastne potvrdil, to som sa chcel aj ja spýtať, či 

budú aj zmluvné sankcie uplatňované v prípade tohto diela a teda zohľadnené pri cene. 

 

p. Matula - určite áno. 
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p. Kršiak - ja by som ešte chcel predniesť jeden návrh na uznesenie, ktorý teda vyplynul aj z 

možnosti diskusie medzi mnou a pánom poslancom Králom. Alebo aj k úcte k tomu, že 

jednoducho asi jedna tretina zastupiteľského zboru je nová, tak aby mestské zastupiteľstvo 

požiadalo alebo uložilo teda prednostovi mestského úradu do najbližšieho zasadnutia 

mestského zastupiteľstva predložiť nejakú komplexnú správu k projektu kreatívne centrum. 

Keďže je to projekt, ktorý naozaj si zaslúži osobitnú pozornosť aj z hľadiska tej cenovky, ktorá 

je žiadaná v rámci grantov alebo teda je žiadaná v rámci dofinancovania z rozpočtu mesta, aby 

sme sa teda ako poslanci dozvedeli nejaké komplexné informácie o tomto projekte a vedeli sa 

s ním nejakým spôsobom ďalej vysporiadať. A to teda v záujme toho, aby sme naozaj vedeli 

potom následne prijímať kvalitné a kvalifikované rozhodnutia. Tá komplexná správa 

samozrejme nemusí byť obsiažná. Ide o to, aby sme sa naozaj dozvedeli základné informácie, 

kde sa dneska v realizácii toho projektu nachádzame, čo nás očakáva finančne, čo nás očakáva 

z hľadiska udržateľnosti toho projektu, tzn. že také základné veci. Nemusí to byť obsiahle, aby 

sme nezaťažili aparát mesta. 

 

p. Štefek - nakoľko sme včera na porade predsedov poslaneckých klubov diskutovali o tom, že 

vzhľadom na zverejnenie niektorých materiálov na úradnej tabuli mesta, bude vhodnejšie 

preložiť zastupiteľstvo zo dňa 15.12. na 20.12. Takéto je už dneska, teda po schválení uznesenie 

mestského zastupiteľstva, tak dávam pozmeňujúci návrh, mestské zastupiteľstvo v Nitre 

schvaľuje zmenu rokovacieho dňa mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.22 na nový termín 

20.12.2022. 

 

p. primátor - tým pádom by nás čakalo ešte zastupiteľstvo piateho. To by sme spravili ako 

mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Dobre vnímam to, že je tu nejaký základný súhlas. Dobre 

presúvame teda zastupiteľstvo z 15. 12. na 20. 12., ja sa teda s týmto návrhom stotožňujem. 

Máte to číslo uznesenia, nájde vám ho? Dobre OK. 

 

p. Mojtová - rozmýšľala som, či sa prihlásim do diskusie alebo nie, ale nakoniec som sa 

rozhodla, že predsa len áno. Do komunálnej politiky som išla s nádejou, že to všetci myslíme s 

Nitrou vážne, že poslanci to myslia s občanmi mesta Nitra vážne a úprimne. Sme tu ľudia, ako 

odborníci z rôznych oblastí. A práve my by sme mali byť očami, ušami a ústami občanov mesta 

Nitra. Ako poslanci máme určité kompetencie. A po mojom prvom zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva sa pýtam, koľkí z nás sú aj kompetentní pri rozhodovaní o tom, kto má byť v 

ktorých komisiách. Nechcem, aby to bolo o mne, ale teda celý život pracujem v školstve, 

vzdelávam mladých ľudí aj dospelých a neviem na základe akého pokynu, kto povedal, že teda 

z komisie školstva mám ísť preč. Inžinier Mezei, ktorý je architekt nedostane ani šancu, aby v 

tej komisii pre územné plánovanie a architektúru vôbec bol. Ja sa pýtam na základe čoho takéto 

rozhodnutia padnú. Dosiahla som vo svojom živote najvyššie vzdelanie v odbore sociálna práca 

ako vysokoškolská profesorka. Spolupracujem veľmi úzko s asociáciou vzdelávateľov v 

sociálnej práci a takisto so slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej 

práce. Viackrát som bola oslovená vypísať stanoviská, spolupracujem s rôznymi 

ministerstvami, s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, s ministerstvom školstva, s 

ministerstvom zdravotníctva atď. Napriek tomu, že mi bolo ponúknuté miesto predsedníčky 

komisie pre sociálne veci som ustúpila, pretože nejde tu o moje ego. A to miesto som povedala 
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v poriadku, keď o to požiadala pani poslankyňa Ajdariová, povedala som v poriadku, je to pre 

mňa OK. Ale nie je pre mňa OK, keď si budeme robiť naschvál, keď si budeme robiť zle, 

pretože považujem to, že sme poslancami mesta Nitra za našu službu pre občanov mesta Nitra 

a nie za boje medzi poslaneckými klubmi. A unblock proste si tu niečo odhlasovať, čo je 

absolútne pre mňa neprijateľné. To, čo som videla na dnešnom mestskom zastupiteľstve, naozaj 

ma to mrzí. Ale tiež ma to zanáša do hlbokej minulosti, kedy naozaj nešlo o tú pravdu a 

spravodlivosť, ale o dokazovanie si niečoho, čo by tu teda nemalo mať miesto. Takže ja vás 

veľmi pekne prosím nasledujúce 4 roky, aby sme sa snažili rešpektovať sa navzájom, aby tu 

nechýbala úcta, vzájomný rešpekt a takisto morálne zásady, pretože ak to nebudeme robiť my, 

tak potom, aký príklad dávame von, voči či už deťom, mládeži alebo ďalším občanom. Mala 

by to byť fungujúca Nitra a nielen fungujúce zastupiteľstvo. Čiže aj to fungujúce zastupiteľstvo 

nato, aby sme urobili všetko pre to, aby tá Nitra a občania mesta Nitry sa mali lepšie. Všetci 

sme dostali dôveru od tých občanov. Tú dôveru je veľmi ľahké sklamať. Takže ja verím, že od 

toho budúceho zastupiteľstva každý nejakým spôsobom sa nad sebou zamyslíme, nad tým, 

prečo vlastne sme tu a čo týmto našim postom chceme dosiahnuť. Či si naozaj ísť na tom svojom 

egu, alebo skutočne chceme niečo urobiť aj pre ľudí. Ďakujem.  

 

p. primátor - ďakujem naozaj veľmi pekne za tento príspevok.  

 

p. Ágh - ja chcem takisto poďakovať za tento príspevok, za tie slová, ktoré tu padli. Viem, že 

asi nemá moc význam apelovať na tých, ktorí spravili tie rozhodnutia, ktoré tu boli dneska 

odsúhlasené. Ale bol by som rád, keby si tieto slová a to, čo vyplýva z tohto príspevku, zobrali 

k srdcu tí, ktorí zahlasovali tak, ako zahlasovali len preto, lebo im to niekto povedal. 

 

p. Ajdariová - ja by som tiež chcela poďakovať pani Mojtovej za jej príspevok. A možno bude 

prekvapená, ako veľmi s ňou súhlasím a nielen ja, ale aj viacerí poslanci, ktorí pôsobili už v 

minulom teda volebnom období a bez toho, aby som dlho rečnila, ak budete mať chvíľku času, 

čo verím teda, že ho nemáte nazvyš, pozrite si zopár mestských zastupiteľstiev. Ja som myslím 

si, že úplne cez kopirák prosila bývalé vedenie a vašich kolegov presne o to isté v mene 

ostatných poslancov kolegov a pekný večer všetkým. 

 

p. primátor - pani poslankyňa, nechcem sa hádať na večer, ale keď ste chceli byť v komisii pre 

sociálne veci, boli ste. Keď ste chceli byť v komisii pre kultúru, boli ste. Keď ste chceli z 

komisie kultúry odísť, odišli ste. To sú tie elementárne veci. Vieme, že na veľa veciach sa 

nedohodneme, je to úplne v poriadku. Tak, ako sa nedohodneme na predsedoch výborov, 

predsedoch komisii, to je úplne normálne. Ale takéto základné veci jednoducho bohužiaľ, je mi 

to naozaj veľmi ľúto. Vrátili sme sa naspäť do „Dvončových čias“. 

 

p. Kršiak - možno len poznámka, skúsme byť naozaj fakticky a skúsme byť racionálny, 

nekomentujme. Naozaj, pokiaľ máme zo zákona viesť rokovanie zastupiteľstva, tak svoje 

osobné pocity a pohnútky nekomentujme. Ja som sa ale prihlásil s faktickou k pani poslankyni 

alebo kolegyni Mojtovej. Ja pokiaľ mám informáciu od primátora mesta, tak ste prejavili 

záujem byť v sociálnej komisii, kde ste určite zostali. A ja vám dám prvý za možno náš klub 

verejný prísľub, že pokiaľ máte záujem pracovať v komisii školstva, tak sa tam ocitnete a 
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dovolíme nejakým spôsobom počet členov tejto komisie, aj teda z vašich radov alebo teda vás 

konkrétne. Dve veci ma zaujali vo vašom príspevku. Povedali ste, poďme riešiť pravdu a 

spravodlivosť a nechcem sa vracať do predvolebnej kampane. Ale viete, koľko klamstva bolo 

vznesených práve z úst pána primátora, alebo ich mediálneho poradcu na moju osobu?! A ja 

vás dneska zoberiem, poďte so mnou dneska domov a poďte mojim deťom sa pozrieť do očí, 

ktoré sa ma pýtajú, či je pravda, čo sa dočítali na facebooku alebo či je pravda, čo bolo 

nahádzané v schránkach. Poďte to so mnou urobiť, keď máte vzťah k deťom a poďte im to 

vysvetliť, že to je lož. Poďte to vysvetliť môjmu osemročnému dievčatku. Poďme robiť pravdu 

a spravodlivosť, ale poďme ju robiť od seba. 

 

p. primátor - pán poslanec, ale túto antikampaň som nerobil ja. To si prosím uvedomme a to, 

čo som vás aj prosil, spravme hrubé čiary za tými vecami, veď pani poslankyňa tam bola v 

školstve. Vy ste ju odtiaľ vytiahli preč. Dobre budeme mať príležitosť na ďalšom zastupiteľstve 

si možno niektoré veci povedať, možno niektoré aj napraviť. 

 

p. Ajdariová - v podstate ma svojím spôsobom Igor trošku predbehol. Áno, ja, keď som si 

pozerala dôvodové správy hneď prvá veta v každej jednej, čo sa týka komisii, hovorí o 

odborných znalostiach navrhovaných kandidátov. Áno pani Mojtová, vy plným právom, ak 

máte záujem, patríte do školskej komisie a vôbec tu nejde o nejaké egá. To by som zase ja si 

trošku vyprosila, že ste teda nechceli byť predsedníčkou. Mne to je úplne šum a fuk. Ajdariová 

nepotrebuje byť predsedníčka. Ajdariová je zvyknutá robiť, hej. Ja som človek z praxe nie z 

teórie. A ešte raz opakujem odborné znalosti. Pozrite si navrhovaných členov do komisií, či 

všetci tí vaši navrhovaní boli odborníkmi. 

 

p. primátor - kľudne sa môžeme o tom rozprávať, bolo by to nadlho. Toto patrí presne na 

grémium. Ja si myslím, že pán poslanec Mezei je asi odborník, a to už nie je členom komisie 

pre architektúru je naozaj výsmech. 

 

p. Štefek - začnem tam, kde ste vy prestali. A kde ste skončili svoje vystúpenie. Ja mám Petra 

Mezeia ľudsky veľmi rád. Ale urobiť si eseročku vlastníkom pozemkov na Klokočine za 

účelom výstavby bytových domov, je z jeho pozície nie celkom kóšer. Keď túto situáciu okolo 

tejto eseročky vyrieši, tak poďme ďalej. A chcem všetkých, či už služobne starších, alebo 

nových kolegov, poslankyne a kolegov poslancov ubezpečiť, toto nie je žiadny revanš. Toto je 

dneska teda len matematika, všetko je otvorené. Myslím, že nás čakajú ďaleko väčšie výzvy, 

ako je táto jedna. Keď sme volili orgány mesta, ktoré sú či mestská rada, alebo každá jedna 

komisia, to možno niektorí neviete, iba orgánmi poradnými. Vy o ničom nerozhodnete v žiadnej 

komisii, ani školstva, ani dopravy. Zoberieme niečo na vedomie a odporučíme odboru, tu 

budeme rozhodovať v tomto mestskom zastupiteľstve. A rovnako ja mám ku kultúre veľmi 

kladný vzťah, to neznamená, že budeme porušovať zákon. Ja nie som ten, čo nepodpísal 

kultúrne domy na päť, päť divadelných predstavení. Ja verím, že v pondelok postúpime ďalej 

v našich rokovaniach, že budeme sa naozaj zodpovedne baviť o príprave rozpočtu na rok 23, 

že sa začneme úprimne všetci baviť o veciach, ktoré sa týkajú integrovanej územnej stratégie, 

ktorú sme načali v októbri, aby sme boli dobre pripravení na čerpanie týchto eurofondov, 
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pretože je jasné, že rozvoj mesta na ďalšie štyri roky môžeme naozaj robiť len z lacných zdrojov 

a to eurofondových.  

 

p. Ágh - ja sa len zamýšľam nad tým kľúčom, ktorý tu bol použitý. Teraz nikto, kto vlastní v 

Nitre majetok, na ktorom ešte nestojí stavba, či je to už cez eseročku alebo ako fyzická osoba, 

už nie je, by nemal byť, už nebude môcť byť členom komisie pre architektúru. Dobre som tomu 

rozumel? 

p. primátor - ja by som možno ešte predtým povedal, tak ako hlavný architekt tu mal projekty, 

ktorému dochádzajú, resp. ich projektoval, tak aj architekti, ktorí sú v tejto komisii. Je asi úplne 

normálne, že projektujú aj v našom meste. To, že keď sa niekto stane členom komisie pre 

architektúru, neznamená automaticky, že nesmie, že má zákaz projektovať v našom meste. Sú 

tam nato práve nastavené pravidlá, aby bolo jasne povedané, že keď sa posudzuje projekt, na 

ktorom niekto participoval, či už jedným alebo druhým spôsobom, aby bolo zamedzené 

konfliktu záujmov. Pán Štefek a keby sme sa rozprávali o tom, kto vlastní, aké projekty a kvôli 

tomu by nemal byť v jednej, alebo v druhej komisii, tak naozaj tá debata by bola siahodlhá a 

asi nikdy nekončiaca. Naozaj toto nie je dobrý argument. 

 

p. Mezei - to, čo som vyštudoval, čomu sa venujem a čo ma baví je architektúra. Či už vo 

verejnom živote mesta, či už v súkromnom sektore alebo v dobrovoľníctve, kde organizujeme 

množstvo prednášok, podujatí v tejto oblasti, aby sme edukovali spoločnosť, tak všetci, čo ste 

ma mali možnosť poznať za tie štyri roky, tak viete, že v tejto oblasti sa snažím robiť veci vo 

verejnom záujme a snažím sa ich robiť čo najlepšie pre naše mesto a pre jeho rozvoj. Je preto 

úplne pochopiteľné, že v tejto oblasti aj podnikám a prispôsobujem jednotlivým projektom aj 

tie formy podnikania. Je to úplne štandardné v tomto segmente, ktorý rozvíja naše mestá. Takže 

nevidím v tomto smere nejaký zásadný problém. Jediný problém v tomto je jeho politizácia 

načo som samozrejme pripravený a bude to možno zo strany niektorých z vás takýmto 

spôsobom zneužívané, ale snáď dospejeme do stavu, že pochopíme, že tieto veci, akým 

spôsobom fungujú. A že za tým nie sú nejaké zlé úmysly, o čom svedčí aj to, že keby chceme, 

tak takúto eseročku nemáme zverejnenú v obchodnom registri a dal som si to rovnako do 

majetkového priznania. Takže toto sú všetko veci, ktoré sú úplne evidentné, takže toľko 

k tomuto. A keď bude mať niekto otázky, tak kľudne sa o tom môžeme porozprávať face to 

face. Nie je problém. 

 

p. Dovičovič - prvá vec je, že Peter Mezei ako viceprimátor bude mať o to viac času, zúčastniť 

sa hociktorej komisie tak, ako to môže spraviť hociktorý poslanec. Hociktorý na hociktorú 

komisiu má právo prísť. Jediné, čo nemá právo je v nej hlasovať, pokiaľ nie je členom všetko. 

Bolo povedané, že komisie sú poradným orgán, áno. Takže určite priestor prísť a poradiť tam 

je. Ďalej prestaňme hovoriť stále o komisii architektúry. Ja som bol v tejto komisii posledných 

osem rokov a to je komisia pre územné plánovanie, architektúru, urbanizmus a to, čo je na konci 

a načo sa sústavne a trvalo zabúda, je investičná činnosť. Táto komisia sa investičnej činnosti, 

bohužiaľ, to je aj moje maslo na hlave, nevenovala vôbec nijako, vôbec a tak aj vyzerajú 

výsledky. Dvadsaťsedem percentné plnenie investičných zámerov mesta je katastrofa. To je 

jedna vec a oveľa dôležitejšia vec ako o to, kto, v ktorej komisii je, je hrozivý stav mestského 

rozpočtu a hrozivý stav financií, na ktoré poukázal vo vystúpení pán Štefek. To bude to 
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najdôležitejšie, s čím sa budeme musieť vysporiadať, pretože nemáme dostatok finančných 

prostriedkov nato, aby sme zabezpečili v tomto momente plne a hodnotne ani základné funkcie, 

ktoré má mesto plniť.  

 

p. primátor - takže komisie nie sú vôbec dôležité, ale dôležitejšia téma je rozpočet. A podľa 

mňa sú obidve témy veľmi veľmi dôležité a poviem ešte k tým komisiám. Nie je to len poradný 

orgán, často práve aj komisiu pre financovanie a správu majetku máme uvedenú predsa v našom 

štatúte a rozhodujú o viacerých veciach, ktoré idú alebo nejdú, ktoré sa schvaľujú alebo 

neschvaľujú. Takisto máme dokonca pod niektorými zmluvami rozhodnutia a uznesenia 

komisie pre architektúru. Takže nezľahčujme tú tému naozaj, že dneska to bolo prepálené.   

 

p. Oremus - nedá mi, aby som nereagoval nato, lebo napr. ja, ako osoba som bol veľakrát z 

vašej strany obviňovaný z toho, hentoho napr. konflikt záujmov v rámci FC Nitra, kde sme sa 

stal od mája členom dozornej rady. Ja som bol v konflikte záujmov, to ste rozprávali, 

medializovali ste to, novinárov ste to rozprávali. Tam ste videli konflikt záujmov, ale p. Mezeia 

nevidíte konflikt záujmov, tam je všetko v poriadku. Pani Hefková útočila na mňa, lebo moja 

mamina robí projekčnú inžiniersku činnosť celý svoj život a na súkromnom nejakom 

investičnom projekte robila inžiniering a tam ste mňa obviňovali, že ja som niečo zneužil atď., 

na facebooku to rozmazávala. Ako vy smietku v oku idete vytýkať druhému alebo brvno vo 

vlastných radoch absolútne nevidíte. To je aký meter toto? U druhých vám vadí čokoľvek, že 

aj človek dýcha, ale u vás, ako je to v poriadku, že on si založí eseročku a zneužíva svoje 

postavenie na to, aby developoval dané územie. Keby tá eseročka fungovala predtým, ako sa 

stal poslancom OK, z tej eseročky vycúva, nič nepoviem. Ale on si založí eseročku počas svojho 

mandátu a na územie, ktoré sa ide developovať a kde ako predseda bol komisie architektúry. A 

vy máte hlavného architekta atď., tak mi nehovorte, že tuto ako nič sa neporušilo. Všetko je v 

poriadku s kostolným poriadkom, všetko je OK. Keď ide o vás, vtedy je všetko v poriadku, 

všetko je super transparentné demokratické. Pani Hojčušová to nezabudne ešte aj zvýrazniť. 

Ale akonáhle sa nájdu takéto veci, tak len obviňujete druhých. Druhí, druhí sú na vine. Akým 

právom ste si dali dvoch viceprimátorov, keď pomery v zastupiteľstve vidíte, aké sú. Prečo nie 

je zastúpený jeden viceprimátor z radov väčšiny zastupiteľstva. Tam nerešpektujete 

demokraciu, ako sa rozhodli občania? Len čo vám vyhovuje, aj tie návrhy tých členov a 

predsedov komisii jednotlivých. Vy ste si dali podľa seba, ste to dali áno, všetky komisii pomaly 

budú vaše. Akým právom? Kde ste vy štyri roky robili nejaké stretnutia poslaneckých klubov? 

Ste na to kašlali, celý čas ste na to kašlali. A potom posledný rok, keď vám tieklo do topánok, 

tak chodil p. Ágh hentam načúvať a čo, a ako, a zrazu by už by chcel veľmi nejako riešiť a 

dohadovať sa. Prestaňte s týmito klamstvami už a buďte konečne chlapi.  

 

p. primátor - pán poslanec, konflikt záujmov je úplne normálna vec, ktorá jednoducho v 

zastupiteľstve z času na čas príde, dôležité je sa k tomu postaviť ako chlap a rovno to priznať. 

To mi u vás chýbalo, a preto som na to upozorňoval, pretože máme to aj v rokovacom poriadku. 

Nič viac než menej, žijeme v malom meste. Jednoducho podnikáme tu, pracujeme tu, sme v 

rôznych občianskych združeniach, je to úplne normálne. Jednoducho robíme tu dotačné 

schémy. Nič viac nepotrebujeme len povedať, áno, je tu konflikt záujmov, aby bol na to braný 

nejaký zreteľ. Takisto to je aj v rôznych komisiách, len sa s tým potrebujeme vysporiadať. To 
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je celé. Áno, mohol to aj pán viceprimátor pozakrývať. Však vieme, ako sa v podstate veci 

jednoducho dajú robiť. Ale nie, to by bolo práve to nesprávne. Tu treba ten problém alebo 

konflikt jasne pomenovať a treba sa k tomu jasne postaviť a stanoviť si nejaké interné pravidlá 

na riešenie týchto konfliktov. To je celé, naozaj v tom nič nehľadajme.  

 

p. Greššo - ja len chcem povedať, že zhruba po roku fungovania po tvojom nástupe teda do 

funkcie primátora, ťa prestali zaujímať rozhodnutia komisie. Udialo sa tak vtedy, keď bola bez 

vedomia komisie majetkovej vyhlásená súťaž na rámcovú zmluvu na obstaranie rámcovej 

zmluvy na opravu chodníkov a ciest, o ktorej sme sa dozvedeli len z internetu. A potom to už 

išlo tak v posledné tri rozpočty. Komisia bola v podstate v takej pozícii outsidera v tomto smere. 

Takže pripravoval si ho Martin Horváth v podstate, resp. mimo zasadnutia komisii. Ale OK, tu 

sa nebavme o tom, ja budem rád, keď komisia bude relevantný orgán a ktorá bude naozaj tvoriť 

ten rozpočet, pripravovať rozpočet a bude minimálne s komisiou jednané tak, ako by malo byť. 

Ale teda nehovorme teraz tu o tom, ako nám veľmi záležalo na tých komisiách, no minimálne 

na tej finančnej ti teda moc nezáležalo. 

 

p. primátor - poviem iba jedno. Ten návrh, ktorý išiel do zastupiteľstva, rešpektoval s 

výnimkou jedného prípadu, kedy sa stal omyl, rešpektoval všetky návrhy poslancov, kde chceli 

byť v príslušných komisiách, ktoré sú im čo najbližšie. Áno, samozrejme, rozpor bol v 

predsedníctve a to som aj tak navrhol, aby každý jeden klub mal minimálne jedného zástupcu, 

alebo teda predsedu komisie relevantnej komisie, nehovorím o tých, ktoré sú zo zákona. To, čo 

ste s tým urobili, to ste už urobili, už je to odhlasované, už to nechajme tak, budete sa za to 

zodpovedať vy. Len chcem pripomenúť ten rozdiel.  

 

p. Ajdariová - ja zase len stručne a naozaj bez emócií poradím novozvoleným poslancom, aby 

si pozreli, ja ďakujem bohu, kedy začali sa nahrávať tieto mestské zastupiteľstvá, sú na youtube, 

naozaj si ich prosím vás pozrite. A urobte si sami vlastný názor o tom, čo tu bolo dneska, aj 

Marek z tvojich úst povedané o tom zrazu, aké je to dôležité. Keď ja som sa tu dva roky dozadu 

prosila, tak VMČ to je nič, komisia to je nič. Prosím vás, noví kolegovia, pozrite si tie mestské 

zastupiteľstva. 

 

p. primátor - pani poslankyňa Ajdariová, interpretujte to po svojom. Bol som na výboroch 

mestských častí, bol som na komisiách, prosím vás, posuňme sa ďalej. Naozaj nevracajme sa 

takto naspäť k tomu, lebo prídeme zase tam, kde sme boli. Donekonečna to isté, vaša pravda 

naša pravda. 

 

p. Ajdariová - pán primátor, neviem, ja už som sa ťa to raz pýtala, či si absolvoval lobotómiu. 

 

p. primátor - opäť sa vraciame k tým slovám. 

 

p. Ajdariová - áno, vrátim sa k nemu, ja sa normálne pýtam. Ľudia majú rôzne zdravotné 

problémy, hej, lebo raz jeden jediný. Ty si nás tu dneska dourážal, akí sme vrahovia kultúry 

a neviem čo, tak prosím ťa nevstupuj ty mne do svedomia, neopravuj ma, nepoužila som 

vulgarizmus, slušne som sa opýtala, či si podstúpil lobotómiu , pretože na výbore mestskej časti 
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okrem jedného jediného alebo dvoch stretnutí so seniormi, kde si potom s pánom Horváthom 

rozlieval víno, si nebol. 

 

p. primátor - pani poslankyňa, bol som napr. na zasadnutí výboru mestskej časti, kde ste ma 

vy konkrétne pozvali, spravili sa potom zasadnutia a stretnutia s obyvateľmi a viacero iných. 

Prosím vás, nepoužívajme, nečastujme sa tu takými slovami, nie je to vhodné krajského 

zastupiteľstva.  

 

p. Králová - už som tu dneska raz povedala, čo si myslím a o čo žiadam. A možno ešte pridám 

jednu vec, je tu nové zastupiteľstvo, sú tu noví členovia zastupiteľstva. Nevracajme sa k tomu, 

čo bolo ja vás veľmi pekne. Prosím, nevracajme si tu vzájomne nejaké animozity, ktoré tu 

pretrvávali a neviem čo. Začnime na nejakej rovnej čiare, novej čiare pracovať pre obyvateľov 

tohoto mesta ako zvolení poslanci, ktorých si tí obyvatelia zvolili s tým, že budú pre nich 

pracovať. Ja vás naozaj ešte raz prosím, nevracajme sa k tomu, čo bolo. Všetci vieme, čo bolo. 

Myslím si, že tí, ktorí kandidovali, tak vnímali situáciu v meste, sledovali ju. Možno práve preto 

sa rozhodli, že idú kandidovať, takže vás ešte raz prosím, začnime pracovať pre obyvateľov 

tohoto mesta bez toho, aby sme tu vyťahovali to, čo bolo. A pán primátor, aj pani poslankyňa 

Ajdariová, ušetríte nás takýchto vzájomných rozhovorov. Ja vás o to prosím. Ja chápem, že si 

primátor tohto mesta, že je tu pani poslankyňa, že si máte, čo povedať. Ale prosím vás, 

vydiskutujte si to mimo tejto sály. Myslím si, že sa to naozaj dá. Ja chápem, že máte si čo 

povedať jeden aj druhý, máte svoje názory. Ale myslím si, že toto nie sú problémy, ktoré 

riešime pre obyvateľov. To sú veci, ktoré si diskutujete medzi sebou. Ja vás fakt prosím, v tejto 

sále riešme to, čo potrebujú riešiť obyvatelia tohoto mesta. Nie vzájomné invektívy, nejaké 

vzájomné spory, atď.  

 

p. Greššo - prepáč Jarka, ale asi nemusíš hovoriť, čo má kto tu hovoriť. Primátor útočí na city, 

Petra reaguje. Takisto reagoval každý ďalší poslanec a nemyslím si, že z tvojich úst je OK, aby 

si nejakým spôsobom diktovala, čo má kto tu hovoriť v tejto rokovacej sále. 

 

p. Králová - ja nediktujem nikomu, ja len prosím. 

 

p. Rácová - zvažovala som, či sa zapojím do tejto diskusie. Tu to mi kričia, že mám byť stručná, 

ale musím pár viet povedať. Štyri roky som pracovala v tomto zastupiteľstve a verila som, že 

svojou prácou, svojim prístupom a svojimi výsledkami si získam vašu dôveru. Bohužiaľ, 

nestalo sa tak. Ja to teda tak cítim, nie som nijaký nováčik. Dneska som dávala rozhovor, 

pretože toto je moje siedme volebné obdobie. Neviem, či je to dobre alebo zle, ale zrejme 

obyvatelia ma takto vnímajú a znovu mi tú dôveru dali. Očakávala som pán primátor od vás, že 

z výsledkov volieb sa poučíte. Máte deväť poslancov a traja možno budú s vami spolupracovať. 

To je dvanásť, tridsaťjedna. Z počtu hlasov, ktoré sa rozdelili medzi primátorov, ste získali len 

30 %. 70 % voličov jednoznačne vyjadrilo nevôľu s vaším programom a s vaším pokračovaním. 

Áno, vyhrali ste voľby, ale 70 % hlasov občanov malo iný názor. A preto som očakávala, že 

keďže ste aj v Národnej rade, aj ste teda čosi preskákali, že demokratický, že skutočne máte 

osvojené princípy demokracie a že pomerne k týmto výsledkom rozdelíte a navrhnete aj pozície 

aj v komisiách, aj vo všetkom. Ale bohužiaľ, nestalo sa, nestalo sa. A teraz viníte nás ostatných, 
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že sme sa odvážili najmä tí, ktorých vy ste jedenásť poslancov štyri roky ignorovali. Ja som sa 

tak cítila, pretože ste mali väčšinu. A ja si teda kladiem otázku, prečo vlastne ste princípy 

demokracie nepoužili? Chcete začať odznova. Každý tu hovorí, že nevracajme sa, nevracajme 

sa k tomu, čo bolo štyri roky. Áno, ja by som to prijala, vy ste mali úžasnú príležitosť. 

Príležitosť neprichádza každý deň, prichádza raz, raz za okamih a vy ste mali príležitosť začať 

odznova, použiť demokratické princípy pri menovaní primátorov a pri zostavovaní komisií 

viceprimátorov a pri zostavovaní komisií. Ale vy ste to nedokázali. Vy ste to nedokázali. Takže 

ja nechápem, čo nám tu všetci vytýkate. Áno, sú tam chyby a my ich dokážeme napraviť. 

Sľubujem. 

 

p. Ágh - ja si dovolím len technicky k tým percentám. My tu máme teda nakoniec primátora 

ktorého nechcelo 70 % voličov, ktorí prišli k voľbám. Hej rozumiem. A keď sa na to mám 

pozerať z tohto uhľa pohľadu, tak potom ten druhý kandidát toho nechcelo 72 % voličov, ktorí 

prišli k voľbám. Ten tretí kandidát toho nechcelo 78 % voličov, ktorí prišli k voľbám. Správne 

rozumiem tomu spôsobu, ako sa nato treba pozerať? Nejak mi to uniká. 

 

 

25. Návrh na uznesenie  

 

Hlasovanie č. 31 o návrhu na uznesenie p. Kršiaka - Mestské zastupiteľstvo v Nitre u k l a d á 
prednostovi mestského úradu  
predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva kompletnú správu o projekte 
Kreatívne centrum 
 

U z n e s e n i e     číslo 461/2022-MZ 
 

prezentácia – 30 

za – 29 

proti – 0 

zdržal sa – 1 

Návrh bol schválený. 

 

 

Hlasovanie č. 32 o návrhu na uznesenie p. Štefek - Mestské zastupiteľstvo v Nitre                                       

s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 202/2022-MZ zo dňa 26.05.2022: 
 
- zmenu rokovacieho dňa mestského zastupiteľstva z „15.12.2022“ na nový termín 

„20.12.2022“  
 

U z n e s e n i e     číslo 462/2022-MZ 
 

 

 

 



62 
 

prezentácia – 29 

za – 28 

proti – 0 

zdržal sa – 1 

Návrh bol schválený. 

 

 

26. Záver  

 

 

p. primátor – nakoľko sme prerokovali posledný bod programu, vyzývam členov návrhovej 

komisie, aby pripravili návrh konečného znenia uznesení zo zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, zatiaľ vyhlasujem krátku prestávku. 

 

p. Špoták - návrhová komisia už skončila so spracovaním návrhov na uznesenie, a preto žiadam 

predsedu návrhového komisie pána Róberta Rathouského, aby skonštatoval, či boli prijaté 

uznesenia ku všetkým bodom rokovania a spomenul stručne aj všetky zmeny, ktoré boli 

vykonané.  

p. Rathouský - na základe reálneho priebehu dnešného mestského zastupiteľstva konštatujem, 

že boli prerokované všetky body zaradené do dnešného programu a ku všetkým bodom 

programu bolo na mestskom zastupiteľstve prijaté aj uznesenie. A poinformujem vás teda                         

o zmenách, ktoré nastali v porovnaní s tým, ako boli tieto body predložené v programe. 

K bodu 2, 3, 4 a 5 tam prebehol program v súlade teda aj s reálnym návrhom. Nedošlo                                 

k žiadnym zmenám. Týka sa to týka sa to oboznámenia výsledku s voľbami do orgánov 

samosprávy. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Nitra, zloženie sľubu 

novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. A vymenovaní a teda, resp. voľbe 

poslanca povereného viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

V bode 5. materiál číslo 1406/2022 prišlo tajnou voľbou k zvoleniu členov mestskej 

rady. A na základe toho môžem konštatovať, že mestská rada bude fungovať a pracovať v tomto 

zložení - pani Denisa Vranovičová, pán Igor Kršiak, pán Miloš Dovičovič, pán Štefan Štefek, 

pán Miroslav Gut, pán Pavol Obertáš, pán Ján Vančo, pán Miloslav Špoták a pán Peter Mezei. 

Ďalšiemu materiálu bod 6. týka sa to vlastne schválených komisií mestského 

zastupiteľstva. Na návrh pána poslanca Štefeka boli prijaté, resp. teda vidím tu podpisy aj pána 

Kršiaka, Obertáša, tak boli prijaté vlastne zmeny, ktoré obsahuje ich pozmeňujúci návrh. Takže 

v takomto znení bolo zloženie komisií prijaté. 

Číslo 7. týka sa to zriadenia výborov v mestských častiach, tak boli zvolené tak, ako je 

uvedené v tomto materiáli. 

Bod číslo 8. Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre. 

Tu boli zvolení poslanci, ktorí budú poverení výkonom funkcie sobášiaci poslancov. Je to pani 

Jarmila Králová, pán Peter Košťál, pani Petra Ajdariová, pani Marta Rácová, pán Miloslav 

Špoták, pán Peter Mezei, pán Martin Horváth, pani Denisa Branikovičová, pani Martina 

Mojtová, pán Igor Mesároš a pani Katarína Welnitzová. 
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K bodu číslo 9., ktorý sa týka schválenia mesačného platu primátora mesta Nitry bol 

podaný pozmeňujúci návrh v ktorom bolo navrhnuté vypustenie v časti bodu 1. a to v znení a 

jeho zvýšenie o 50 % to je v celkovej výške 6.341 EUR. 

K bodu číslo 10. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry bol prijatý 

pozmeňujúci návrh podľa návrhu pána poslanca Kršiaka, kde boli vypustené položky z odboru 

investičnej výstavby a rozvoja číslo 717 002. V položke Strediska mestských služieb číslo 63 

5006 a 717 002 a v položke Kreatívne centrum. Kapitole kreatívne centrum to boli položky 

číslo 717 002 taktiež týkajú sa vymenovaných položiek. Tie sa na základe pozmeňovacieho 

návrhu pána poslanca vypustili. 

Bod 11. Návrh na rozpočtové opatrenia v príspevkovej organizácii správe zariadení 

sociálnych služieb rok 2022. Bolo takisto na základe doplňujúceho a pozmeňujúceho návrhu 

pána poslanca Špotáka. Tento zaradený a schválený. 

Bod číslo 12. schválenie o výsledku kontroly použitia vyúčtovania príspevku z rozpočtu 

mesta dopravcovi Arriva bol schválený bez zmeny. Takisto bod 13. doplatok príspevku za 

poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi Arriva bol schválený bez zmeny. 

Bod číslo 14. Informatívna správa k žiadosti o poskytnutie príspevku z mechanizmu 

plánu obnovy na podporu obnovy a odolnosti verejných historických pamiatkovo chránených 

budov, zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského došlo takisto k zmene na základe návrhu 

pozmeňujúceho pána poslanca Kršiaka, kde bol vypustený text pod písmenom c).  

Bod číslo 15. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre bol schválený 

bez zmeny. Takisto bod číslo 16. Návrh operačného plánu zimnej údržby ciest na území mesta 

Nitry, takisto bez zmeny, ako aj bod číslo 17. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta 

Nitry na rok 2022 pre zdravotne znevýhodnených športovcov. 

V rámci diskusie boli prijaté dve uznesenia. A to prvé je od pána poslanca Kršiaka, ktoré 

ukladá prednostovi MsÚ predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

komplexnú správu o projekte Kreatívne centrum. A ako druhé bol schválený pozmeňovací 

návrh pána poslanca Štefeka, ktorý navrhol zmenu rokovacieho dňa Mestského zastupiteľstva 

z 15. decembra tohto roku na nový termín 20. 12. 2022. Takže to je všetko vlastne z zmien a 

resp. textu, ktoré vlastne návrhová komisia predkladá. 

p. Greššo - ja sa len chcem opýtať, či toto už bude štandardom, že budeme toto čítať po každom 

zastupiteľstve alebo, aký je dôvod na to, že sa nám teraz zrekapitulovalo zastupiteľstvo.  

p. primátor - bolo by to veľmi nepraktické, keby sme postupovali takto, ale keďže toto 

ustanovujúce zastupiteľstvo takto vychádza z nejakých pravidiel, takže sme to museli urobiť 

týmto spôsobom. Robili sme to aj 2018 takto len vtedy sme nemali toľko pracovných 

materiálov. Pán poslanec, niekedy, pozrite si 2018 vtedy sme mali iba jeden pracovný materiál, 

takže preto to bolo o to jednoduchšie a možno si to nepamätáte. Ja by som to nevymyslel, však 

je to z organizačného tak naozaj už nechajme tie škriepky prosím vás. Nie nebude to 

štandardom. Vážené pani poslankyňa, vážení, páni poslanci počuli, sme si súhrnné návrhy na 

uznesenie, vrátane zmien. Má niekto z poslanca mestského zastupiteľstva k návrhu 

pripomienky, lebo pozmeňujúci návrh? Ak nie, ďakujem a konštatujem, že všetky uznesenia z 

ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre boli schválené. Ďakujem 

predsedovi návrhovej komisie pánovi poslancovi Róbertovi Rathouskému za prednesenie 
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uznesení a komisii za vykonanú prácu. Vážené mestské zastupiteľstvo program dnešného 

rokovania sme vyčerpali. Týmto vyhlasujem Ustanovujúce zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Nitre za skončené. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Nitra, 31. 10. 2022 
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