NEWSLETTER 6
mesta Nitry – vyšiel 16. februára 2017

Primátor Nitry J. Dvonč odovzdal
riaditeľke ústavu E. Grófovej
pozdravný list k 25. výročiu

Primátor Nitry Jozef Dvonč odovzdal riaditeľke Eleonóre Grófovej pozdravný list.

MESTO NITRA newsletter 6/2017

Strana 1

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Nitre –
Chrenovej sa v Študentskom domove UKF na Chrenovej uskutočnilo slávnostné
zhromaždenie. Riaditeľka ústavu Eleonóra Grófová zhodnotila činnosť ústavu za uplynulé
obdobie, zároveň boli ocenení dlhoroční zaslúžilí pracovníci. Primátor Nitry Jozef Dvonč
zablahoželal riaditeľke k výročiu a vyslovil presvedčenie, že svojím profesionálnym
prístupom, odbornými metódami a psychologickými postupmi prispievajú k prevýchove
a edukácii odsúdených žien. Ústav na Chrenovej patrí medzi najmladšie
z novovybudovaných väzenských zariadení na Slovensku. Je určený na výkon trestu
odňatia slobody odsúdených žien všetkých stupňov stráženia a vekových kategórií.
Text a foto: (SY)

Pracovníci Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Nitre - Chrenovej si na
slávnostnom zhromaždení pripomenuli 25. výročie existencie svojej existencie.
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Komisia pre financovanie, správu
majetku a podnikateľskú činnosť
informuje:
Komisia pre financovanie, SM a podnikateľskú činnosť sa
v mesiaci október, november, december 2016 zaoberala
hlavne návrhom rozpočtu na rok 2017, prerokovala i viacero
dôležitých majetkových a finančných materiálov.
Na svojom zasadnutí 20.10.2016 komisia prerokovala Návrh
Dodatku č. 1 k VZN mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych
daniach a odporučila MZ uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 1
k VZN Mesta Nitra č. 10/2014 o miestnych daniach okrem bodu
1 v predloženom návrhu (zníženie dane za stavebné
pozemky). Mesto Nitra nemenilo sadzby dane z nehnuteľností
od roku 2012 a sadzbu dane za ubytovanie od roku 2005.
Predložený návrh dodatku k VZN č.10/2014 o miestnych
daniach upravil sadzby niektorých druhov stavieb, a sadzbu
dane za ubytovanie. Navrhované zmeny sadzieb zvýšia predpis dane z nehnuteľností cca
o 375 tisíc eur (z toho: rodinné domy 20 270 €, byty 75 500 €, stavby poľnohospodárskej
výroby 15 800 €, ostatné stavby 267 230 €, viacúčelové stavby 58 800 € a zvýšenie
predpisu dane za ubytovanie o cca 28 tisíc eur). Komisia navrhla ponechať daň zo
stavebných pozemkov na rovnakej úrovni, teda neznížené na ¼-nu, ako bolo
v pôvodnom návrhu. Komisia taktiež odporučila MZ schváliť Návrh Dodatku č. 2 k VZN
Mesta Nitra č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady - zvýšiť sadzbu poplatku pre množstvový zber z pôvodnej sadzby 0,009 €/l na
sadzbu 0,011 €/l (MZ schválilo sadzbu 0,012 €/l). Sadzba poplatku sa pre fyzické osoby
zvýšila z 23 na 25 € ročne. Vo finančnom vyjadrení to znamenalo vyšší predpis o 270 tis. €,
s čím rátal aj návrh rozpočtu na r.2017. Komisia odporučila schváliť odpredaj stavieb
v areáli Gymnázia, Golianova 68, Nitra pre NSK za kúpnu cenu 3.525.690,64 € podľa ZP č.
162/2016 s tým, že suma 3.000.000,00 € bude mestu Nitra uhradená do 60 dní od podpisu
kúpnej zmluvy a zostávajúca časť vo výške 525.690,64 € bude uhradená formou splátok
rozdelených na 3 roky počnúc rokom 2018 (pozemky pod týmito stavbami mali byť
riešené samostatne zámennou zmluvou). Komisia požiadala odbor majetku o predloženie
informatívnej správy o platných nájomných zmluvách na prenájom pozemkov a objektov
v areáli zberného dvora Katruša, a tiež o súpis odpadu povoleného vyvážať na danú
skládku (nájomná zmluva predĺžená do r. 2020).
Na zasadnutí dňa 15.11.2016 komisia prerokovala návrh viacročného rozpočtu mesta
Nitra a odporučila MZ schváliť rozpočet Mesta Nitra na rok 2017 podľa predloženého
návrhu a vziať na vedomie rozpočet Mesta Nitra na roky 2018 – 2019, komisia zároveň
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odporučila doplniť do návrhu rozpočtu všetky kapitálové príjmy a v rozpočte MsP doplniť
výdavky na nákup 5 bezpečnostných kamier za účelom rozšírenia monitorovacieho
systému. Návrh rozpočtu mesta počítal s príjmami v objeme 53 398 900 eur (vrátane
príjmov škôl) a výdavkami v rovnakej čiastke, teda bol zostavený ako vyrovnaný. Zo
štruktúry príjmov je zrejmé, že najstabilnejšou a najvýznamnejšou zložkou príjmovej časti
rozpočtu sú daňové príjmy(cca 67,4% z celkového objemu príjmov). Najvyšší podiel
z daňových príjmov predstavuje výnos dane z príjmov fyzických osôb(tzv. podielových
daní) poukázaný zo štátneho rozpočtu. Pozn.: tento návrh bol na MZ 15.12.2016 zvýšený o
ďalší príjem v sume 5 3131 500 € (z toho o 1 mil. € podielových daní), z nich na výdavky
jednotlivých VMČ bola schválená čiastka 2,7 mil. €.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu komisia požiadala vedenie mesta o navýšenie počtu
pracovníkov odboru IVaR MsÚ najmenej o dvoch pre potreby zvládnutia realizácie
investičných akcií mesta.
Na zasadnutí dňa 8.12.2016 komisia odporučila MZ schváliť odpredaj nehnuteľností v
parku na Sihoti (niekoľko stavieb a pozemkov) za cenu podľa znaleckých posudkov a
prenajať časť mestských pozemkov p. Otovi Rojkovi, Nitra za účelom dotvorenia celého
územia okolo už existujúcej kaviarne/cukrárne.
Komisia odporučila MZ schváliť prenájom pozemkov na sídlisku Klokočina určených na
výstavbu parkovacích domov formou obchodnej verejnej súťaže.
Komisia sa na svojom zasadnutí dňa 12. 1.2017 okrem rôznych materiálov týkajúcich sa
predaja či prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve mesta zaoberala podmienkami
existujúcej nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Nitra a Maticou Slovenskou na
prenájom nehnuteľnosti na Dolnočermánskej ulici v Nitre a požiadala odbor majetku
o zvolanie rokovania
so zástupcami MS vo veci podnájmu časti predmetnej
nehnuteľnosti pre odčlenené Staré divadlo.
Ing. Milan Burda, predseda komisie
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Janíkovská zabíjačka mala medzi
domácimi mimoriadny úspech
Zabíjačkové slávnosti pripravila pre svojich občanov v sobotu 11. februára mestská
časť Janíkovce. Rozrábku prasiat a prípravu zabíjačkových špecialít mohli od rána
sledovať záujemcovia na dvore Kultúrno-spoločenského centra, ktorých bolo
neúrekom. Pre dnešných Janíkovčanov, ktorí majú okolo svojich príbytkov väčšinou
len kvety, stromy a kríky a trávniky, a chovu zvierat sa v takej miere ako v minulosti už
nevenujú, bolo vzácne sledovať ako sa vyrábajú jaterničky, krvavničky, klobásky, či
ako sa vytápa masť.
Vo večerných hodinách sa kultúrne centrum zaplnilo občanmi a k dobrej nálade
prispelo vystúpenie ĽH Zobor. Podujatie pripravil Miestny odbor Matice slovenskej pod
záštitou mestských poslancov Anny Šmehilovej a Štefana Štefeka, ruku k dielu priložil
i Peter Košťál, ďalší poslanec za tento VMČ, ako aj člen VMČ Pavol Halák. (SY)

Na Janíkovskej zabíjačke sa podieľali člen VMČ Pavol Halák a mestskí poslanci Štefan
Štefek, Anna Šmehilová a Peter Košťál.
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„Zabíjačková atmosféra“ na dvore Kultúrno-spoločenského centra v Nitre – Janíkovciach.

Ruky k dielo pridal i poslanec Peter Košťál.
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Pozývame vás na Nitrianske
fašiangy
Fašiangový jarmok a bohatý kultúrny program budú aj tohto roku súčasťou Nitrianskych
fašiangov, ktoré sa uskutočnia na Svätoplukovom námestí v sobotu 25. februára. Už od
10. h sa začne Fašiangový jarmok. Svoje výrobky tu budú prezentovať a predávať
ľudovo-umeleckí remeselníci z celého Slovenska.
Zábava s Lojzom a Vrbovskými víťazmi
Návštevníci budú môcť ochutnať zabíjačkové špeciality a tradičné fašiangové dobroty.
O navodenie výbornej atmosféry sa postarajú skupiny LOJZO a Vrbovskí víťazi, ktorí sú
typickí netradičnými hudobnými nástrojmi. Organizátori vyzývajú ľudí, aby si priniesli na
námestie hrebene, pokrývky na hrnce a iné zvláštne hudobné nástroje s pomocou
ktorých zahrajú dobre známu pieseň Pec nám spadla.
Gazdovský dvor Detskej farmy Humanita
Súčasťou jarmoku bude gazdovský dvor Detskej farmy Humanita s domácimi zvieratkami.
Záujemcovia sa môžu zadarmo povoziť po pešej zóne na bričke ťahanej koníkom. Okrem
toho môžu ľudia získať počas podujatia hodnotné vecné ceny. Je možné, že fašiangovú
zabíjačku spestrí svojou účasťou aj amatérsky kuchár Vilo Habo, známy z televíznej
kulinárskej súťaže Moja mama varí lepšie ako tvoja.
Fašiangový sprievod
Veselý fašiangový sprievod vykročí na pešiu zónu o 16. hodine. Organizátori vyzývajú:
„Zamaskujte sa aj vy a pridajte sa k chodúliarom, folklórnym skupinám, bubeníkom
a najrôznejším maškarám vo veľkom nitrianskom fašiangovom sprievode!“ Fašiangové
popoludnie vyvrcholí pochovávaním basy a ukážkami slovenských fašiangových zvykov.
Sprievodné fašiangové podujatia sa uskutočnia aj v mestských častiach. Na fašiangový
karneval v CVČ sa môžu deti tešiť v nedeľu 12. februára.
Fašiangové potulky uličkami Dolného a Horného mesta
Súčasťou fašiangov budú oslavy Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu. Mesto
Nitra pri tejto príležitosti pripravilo pre všetkých Nitranov aj návštevníkov nášho krásneho
mesta bezplatnú prehliadku s výkladom odborného sprievodcu. Na fašiangové potulky
uličkami Dolného a Horného mesta sa pôjde v sobotu 25. februára o 13.00 h spred NISYSu. Záujemcovia sa na prehliadku musia vopred prihlásiť v NISYS-e na tel. č. 037/ 7410 906,
16 186 alebo na info@nitra.sk.
(SY)

MESTO NITRA newsletter 6/2017

Strana 7

Európa pre slovenské mestá
a regióny

Mestá a regióny Európsku úniu mimoriadne zaujímajú. Prečo? Lebo ako sa hovorí, tím je
taký silný ako jeho najslabší článok. Ak sa teda systematicky a rozumne sústreďuje
pozornosť aj na tých slabších, posilní to aj celok. Pre EÚ je preto veľmi dôležité pomáhať
rozvoju miest a regiónov v celej EÚ, vyrovnávať regionálne rozdiely a podporovať
spoluprácu medzi európskymi regiónmi. Prinesie to lepšie služby, viac pracovných miest,
a tým aj lepšiu kvalitu života pre ľudí. Aj pre vaše mesto či obec.
Na Slovensku síce regionálne rozdiely stále sú, no niet pochýb, že Slovensko
zaznamenalo najväčší hospodársky rozmach práve po vstupe do EÚ. Kým pred ním, v
roku 2003, bol HDP na obyvateľa na úrovni 55 % priemeru EÚ, vlani už dosiahol 77 %
európskeho priemeru. Toto sa podarilo dosiahnuť aj vďaka európskym fondom, z ktorých
Slovensko spolufinancuje prevažnú väčšinu svojich verejných investícií. Znamená to, že
tieto peniaze, ktoré by mali byť len doplnkovým zdrojom financovania potrieb
jednotlivých štátov, sú tak v súčasnosti tie, ktoré financujú rozvojové aktivity v
slovenských regiónoch. Len v období 2014 - 2020 pôjde napríklad na rozšírenie
dopravných sietí na Slovensku vyše 3 miliárd eur, čo je viac ako 100 km nových diaľnic a
125 km zrekonštruovaných železničných tratí.
Najmä v roku 2015 európske fondy významne potiahli slovenskú ekonomiku. Slovensko
vtedy v čistom získalo 570 eur na jedného obyvateľa, a tak sa v prepočte na obyvateľa
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stalo najväčším prijímateľom z rozpočtu EÚ v roku 2015. Na regionálnu politiku EÚ je tiež
vyčlenená najväčšia časť rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020. V tomto čase má Slovensko
celkovo k dispozícii až 18,3 miliárd eur z európskych prostriedkov, čo je výrazne viac ako
plánované príjmy slovenského štátneho rozpočtu na rok 2017. Verím, že slovenským
regiónom výrazne pomôže aj Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Je naň
pripravených 1,75 miliárd eur. Peniaze pôjdu na bezpečnú a ekologickú dopravu v
regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám, mobilizáciu
kreatívneho potenciálu v regiónoch a na zlepšenie kvality života v regiónoch s
prihliadnutím na životné prostredie. Vďaka IROP bude zrekonštruovaných viac než 150 km
ciest, vytvorí sa 134 nových stredísk zdravotnej starostlivosti, zvýši sa počet detí v
materských školách v menej rozvinutých regiónoch, vytvoria sa nové pracovné miesta a
zlepší sa energetická hospodárnosť v bytových domoch o takmer 50 percent.

Treba však podčiarknuť, že nie je všetko len o peniazoch
Vstup do EÚ nám priniesol aj ďalšiu identitu. Okrem toho, že sme Slováci, sme aj
Európania. To nám garantuje nové práva a dáva aj nové možnosti. Európska únia je
založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti,
právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. V poslednom čase je mnohokrát
skloňovaným slovom v súvislosti s Európskou úniou aj solidarita. Málokto si však
uvedomuje, ako veľmi toto slovo vystihuje jednu z hodnôt európskeho zoskupenia a
európskej identity. Podpora menej rozvinutých regiónov a vyrovnávanie regionálnych
rozdielov je tiež prejavom solidarity s cieľom zlepšiť kvalitu života ľudí. Tá sa následne
zvyšuje investíciami, ktoré nám prinášajú zrekonštruované školy, nemocnice, nové
vedecké parky, diaľnice či nové pracovné miesta pre mladých. Všetky tieto projekty
pomáhajú mestám, regiónom a zároveň zvyšujú kvalitu života.
Európska únia je o spolupráci medzi členskými krajinami a ich regiónmi. Je aj o spoločnej
histórii, kultúre a hodnotách. Je dobré, že Európania sa vzájomne lepšie spoznávajú,
vymieňajú si skúsenosti a uskutočňujú spoločné projekty. Teší ma, že slovenské mestá a
obce sa do takejto spolupráce úspešne zapájajú a veľmi dobre využívajú program
Európa pre občanov. Vďaka programu bolo u nás podporených viac ako 200 projektov,
ktoré umožnili realizáciu desiatok stretnutí občanov partnerských miest, poznávacích
návštev v zahraničných mestách, ako aj množstvo spomienkovo-informačných podujatí.
Je dôležité, aby sme na Slovensku dobre poznali naše európske práva a aj rozsiahle
príležitosti, ktoré nám Európska únia prináša. Len tak budeme schopní ich aj plne využívať
a budú nám všetkým: ľuďom, obciam, mestám, regiónom, ako aj celému Slovensku
prinášať úžitok a zlepšovať náš život.
Dušan Chrenek,
vedúci Zastúpenia Európskej únie na Slovensku
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Symboly Európskej únie
Identitu EÚ tvorí viacero symbolov, ktoré sú zároveň zakotvené v zakladajúcej zmluve.
Každý zo symbolov istým spôsobom pripomína hodnoty Európskej únie a jej jednotu.

VLAJKA
Najznámejším a aj najvýraznejším symbolom európskej identity z nich je vlajka. Tvorí ju
kruh zlatých hviezd na modrom podklade. Hviezdy symbolizujú ideály jednoty, solidarity
a harmónie medzi ľuďmi v Európe. Ich počet nesúvisí s počtom členských štátov, kruh
však vyjadruje ich jednotu, pripomína tiež počet mesiacov v roku a dvanásť znamení
zverokruhu.

HYMNA
Ďalším symbolom EÚ je európska hymna, ktorá vychádza z Beethovenovej Deviatej
symfónie. Melódiu skomponoval v roku 1823 ako hudobný podklad pre verše Schillerovej
Ódy na radosť. Hymna symbolizuje Európu v širšom zmysle, nemá žiadny text, pozostáva
iba z hudby. Vyjadruje v univerzálnom jazyku hudby ideály slobody, mieru a solidarity,
ktoré sú spoločné pre celú Európu. Nenahrádza národné hymny členských štátov EÚ, skôr
oslavuje ich spoločné hodnoty. Hymna sa hrá na oficiálnych slávnostiach, ktoré súvisia s
EÚ.

MOTTO
Európa je rôznorodá, čo vyjadruje aj ďalší zo symbolov EÚ – heslo „Zjednotení
v rozmanitosti“, ktoré sa používa už 17 rokov. Symbolizuje spojenie Európanov vo forme
EÚ s cieľom žiť v mieri a prosperite a využívať výhody rozličnosti kultúr, tradícií a jazykov
európskeho kontinentu.
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MENA
Euro je najhmatateľnejším úspechom európskej integrácie – je to mena spoločná pre 19 z
28 členských štátov EÚ, ktorú každodenne používa okolo 338,6 miliónov ľudí. Prínosy
spoločnej meny okamžite pocíti každý, kto cestuje do zahraničia alebo nakupuje na
internete od predajcu z iného štátu. Začalo sa používať 1. januára 1999 ako virtuálna
mena pre bezhotovostné transakcie a na účely účtovníctva. Bankovky a mince začali
cirkulovať 1. januára 2002. Na Slovensku máme euro ako oficiálnu menu od 1. januára
2009.

DEŇ EURÓPY
Deň Európy, ktorý si pripomíname 9. mája, je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento deň
predstavuje výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky
minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol
novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi
európskymi národmi. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho,
čo je dnes Európskou úniou.
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Odborné hodnotenie v rámci IROP
Dňa 8. februára sa na Sprostredkovateľskom orgáne pre Integrovaný regionálny
operačný program (IROP) krajského mesta Nitry uskutočnilo odborné hodnotenie Žiadostí
o nenávratný finančný príspevok, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava
v regiónoch – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Mesto Nitra sa do výzvy zapojilo s projektom Plánu udržateľnej mobility funkčného územia
krajského mesta Nitry s celkovou alokáciou 790 780,00 EUR. Tento strategický dokument
bude slúžiť ako východisko na čerpanie ďalších finančných prostriedkov v oblasti
dopravných riešení v meste Nitra a jeho funkčnom území. S výsledkami odborného
hodnotenia bude žiadateľ oboznámený do konca februára 2017.
(KK)

Vy rozhodujete, my pomáhame!
Nadácia Tesco vyhlásila druhé kolo grantového programu „Vy rozhodujete, my
pomáhame“, s cieľom podporiť projekty zamerané na zlepšenie prostredia v našom
okolí. Riaditeľ HM Tesco Nitra Ivan Róža sa v liste adresovanom primátorovi mesta Nitry
Jozefovi Dvončovi, obracia na nitriansku verejnosť, aby hlasovaním podporili miestnu
komunitu, ktorá si túto finančnú pomoc zaslúži. Chcete zlepšiť detské ihrisko, rozvíjať
športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo
uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? V minulom ročníku programu
Tesco poskytlo grant vo výške 1 300 eur každej zo 77 miestnych organizácií na Slovensku.
Vďaka tomu zrealizovala Správa zariadení sociálnych služieb na Baničovej ulici v Nitre FIT
PARK pre klientov denného stacionára. V iných mestách mohli znevýhodnení mladí ľudia
navštevovať kurzy zdravého životného štýlu, pre mentálne a telesne postihnuté deti a ich
rodiny bola organizovaná široká škála športových aktivít. Vďaka projektom sa podarilo
prestavať a zmodernizovať ihriská a sídliská.
„Veríme, že v tomto roku 2017 Nitra predloží mnoho pozoruhodných projektov a miestni
zákazníci budú aktívne hlasovať,“ uviedol Ivan Róža.
Spoločnosť pozýva všetkých neziskové organizácie, aby sa chopili šance získať finančnú
podporu pre miestne komunitné projekty. Akýkoľvek projekt v týchto troch kategóriách
môže byť
predložený: podpora komunít a komunitných aktivít, vzdelávanie detí
a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov a zdravie a podpora
zdravého životného štýlu. Prihlášky vyhodnotí nezávislý odborný partner – Nadácia Pontis.
Následne sa v každom regióne vyberú 3 najlepšie projekty, ktoré postúpia do druhého
kola. Potom je už rozhodnutie v rukách zákazníkov tohto reťazca, ktorí budú môcť
hlasovať za projekt, ktorý chcú, aby bol v ich komunitách zrealizovaný, t. j. ktorá
organizácia získa grant vo výške 1300 eur. Zákazníci môžu za projekty v II. kole hlasovať
od 8. marca do 4. apríla a víťazi budú vyhlásení vyhlási v týždni od 17. apríla 2017. „Boli
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by sme radi, keby tento rok bola aj vo vašom meste zrealizovaná miestna aktivita,“
konštatuje riaditeľ Ivan Róža v závere svojho listu primátorovi Nitry Jozefovi Dvončovi.
(SY)

Pozvánka na besedu
Literárny klub Janka Jesenského v Nitre, Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Ústav
stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre vás pozývajú na literárnu besedu
s prezentáciu knihy Denisy Fulmekovej KONVÁLIA Zakázaná láska Rudolfa Dilonga.
Autorku predstaví prof. Tibor Žilka v utorok 28. februára 2017 o 16.00 hodine v divadelnej
kaviarni DAB v Nitre.
(DT)

Klokočinská zabíjačka
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