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Mesto Nitra po roku opäť
s pozitívnym ratingom
V kategórii transakcií v domácej mene bolo mestu Nitra renomovanou agentúrou European Rating
Agency priradené dlhodobé ratingové hodnotenie A -. Platnosť ratingu bude v platnosti dvanásť
mesiacov.
European Rating Agency, ktorá hodnotila hospodárenie mesta Nitry vo svojej správe, okrem
iného, konštatovala: „Nitra je vo viacerých oblastiach príkladom pre mestské samosprávy. Ide

napríklad o úspešné riadenie financií, potenciál v prebiehajúcej investícii Jaguar Land Rover, ktorá
bude pozitívnym impulzom pre zlepšenie hospodárskej situácie v regióne a následne
pravdepodobne aj s priaznivým dopadom na rozpočet mesta.“
Ratingová agentúra kladne hodnotila, že kvalitná úroveň strategického a ekonomického riadenia
mesta Nitry, prejavujúca sa jeho dlhodobo stabilnou finančnou situáciou, ako aj úroveň napĺňania
rozpočtovaných príjmov a obozretného prístupu mesta pri realizácii výdavkov a vstupovaní do
záväzkových vzťahov, vytvára predpoklady pre zabezpečenie plynulého uhrádzania záväzkov
mesta včas a v plnej výške. Výbornú bilanciu mestu zabezpečili aj rôzne ďalšie aspekty - ktorými
akiste sú hospodárenie v predošlom roku s prebytkom viac ako 4,2 milióna eur ako aj dostatok
disponibilných finančných zdrojov na úhradu záväzkov, ktoré mestu vyplývajú z originálnych i
prenesených kompetencií.
V roku 2017 chce mesto tiež - okrem investícií z vlastného rozpočtu – ak bude úspešné, čerpať
kapitálové granty na viacero projektov: spracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia
krajského mesta Nitra za 832 tisíc eur, získanie nenávratného finančného príspevku pre jedenásť
základných škôl na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských
knižníc, odborných učební rôzneho druhu, rozšírenie kapacít v materských školách, rekonštrukciou
priestorov vybraných budov v bývalých kasárňach na Zobor či vybudovanie rozšírenia siete
cyklotrás v celkovej hodnote až 4 milióny eur. (J)
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V roku 2017 bude pokračovať
podpora športu
Nitrianski mestskí poslanci na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva podporili návrh
primátora Nitry Jozefa Dvonča, ktorý z úspor vyčlenených prostriedkov z dotácií na šport pridal
do opráv športových objektov 130 tisíc eur. Spolu je na opravy športovísk v roku 2017
alokovaných 330 tisíc eur.
Nadviaže sa tak na rekonštrukčné práce na zimnom štadióne z roku 2016, kedy bola zrealizovaná
oprava osvetlenia hracej plochy, inštalácia nového protipožiarneho poplašného systému, prvá
etapa zateplenia obvodového plášťa, úpravy fasády (rímsy, stĺpy), rekonštrukcia elektroinštalácie
(núdzové osvetlenie, úpravy inštalácií a programovania riadenia osvetlenia) a rekonštrukcia
prestrešenia vstupu do areálu. V programovacom období do roku 2020 má tiež mesto záujem o
dobudovanie piatich nových úsekov cyklotrás za 4 mil. eur, o financie sa bude snažiť uchádzať
v rámci NFP (nenávratný finančný prostriedok), ktoré sú podporované z IROP (Integrovaný
regionálny operačný program).
Čo sa týka športovísk, v roku 2016 bolo tiež opravené oplotenie a kotolňa na tenisových kurtoch
na Chrenovej, zrealizovala sa oprava oplotenia asfaltového ihriska na Dieloch, obnovou prešiel aj
trávnik na Letnom kúpalisku na Sihoti a pokračovali opravy a údržby na jednotlivých
športoviskách. Na futbalovom štadióne v Dolných Krškanoch bola vybudovaná kanalizačná
prípojka a dobudované WC.
Jedným z prioritných cieľov mesta Nitry stále je okrem subvencií pre vrcholový šport aj podpora
pohybových aktivít všetkých vekových kategórií v rámci rekreačného športu. Nitrania majú
vytvorené výborné podmienky na pohybové aktivity, v každej mestskej časti je multifunkčné
ihrisko.
Poslanci tiež v každej mestskej časti majú záujem o zlepšovanie stavu športovísk i organizovanie
aktivít pre podporu rekreačného športu. (J)
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Na zimnom štadióne bola zrealizovaná prvá etapa zateplenia obvodového plášťa. Foto: (J)

Výzva občanom
Touto cestou vyzývame daňovníkov Mesta Nitry, vzhľadom na zhoršujúcu sa disciplínu niektorých
občanov pri plnení si povinností platenia miestnych daní, predovšetkým poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali, či majú
vyrovnané záväzky voči Mestu Nitra a vyhli sa tak prípadnému exekučnému konaniu. V dohľadnom
období zároveň dostanete aj rozhodnutie za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
vyrubený na rok 2017. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v najbližších vydaniach tohto týždenníka
budeme postupne jednotlivých dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016 zverejňovať. Sme presvedčení,
že záujem na tom, aby naše mesto bolo čisté, je naším spoločným záujmom.
Mesto Nitra
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Fašiangy v Mlynárciach
V sobotu 25. februára sa v Kultúrnom dome v Mlynárciach uskutočnilo tradičné fašiangové
posedenie, na ktorom boli prítomní nitrianski mestskí poslanci Štefan Klačko a Milan Burda.
Podujatie organizačne pripravilo Mesto Nitra, Výbor mestskej časti č. 5 a Slovenský červený kríž.
V rámci programu v úvode zaplnený kultúrny dom pozdravil Milan Burda i Štefan Klačko, ktorí
zaželali prítomným príjemnú zábavu. Pripravené bolo aj kvalitné občerstvenie s vínkom, tombola a
zaujímavý kultúrny program, ktorý zabezpečil harmonikár Milan Humpolec. Oslavy fašiangov sa
počas víkendu uskutočnili i v iných mestských častiach. (J)

Na snímke zľava M. Burda, M. Cunevová a Š. Klačko (za nimi tombolové ceny). Foto: (J)
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Koľko nás žije
v jednotlivých mestských častiach
Údaje k 31. 12. 2016:
Mestská
časť Nitry
Čermáň
Diely
D. Krškany
Dražovce
H. Krškany
Chrenová
Janíkovce
Klokočina
Kynek
Mlynárce
Párov. Háje
Staré Mesto
Zobor
Bez trv. pob.
Nitra spolu

Muži
2274
3430
890
823
396
6215
759
7816
312
241
278
4964
3049
1043
32490

Ženy
2584
3886
911
839
427
7437
768
8632
339
245
276
5934
3473
695
36446

Chlapci
379
592
187
148
74
932
129
1369
84
32
67
834
440
184
5451

Dievčatá
331
582
121
131
85
928
152
1264
59
31
72
780
390
169
5095

Spolu
5568
8490
2109
1941
982
15512
1808
19081
794
549
693
12512
7352
2091
79482

Zdroj: Evidencia obyvateľstva MsÚ Nitra
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Mesto zbiera evidencia zvierat
Mesto Nitra, Mestský úrad Nitra vyzýva obyvateľov mesta Nitry, ktorí chovajú v domácnosti
(rodinné domy, záhrady) úžitkové domáce zvieratá (hydinu, hospodárske zvieratá), aby ich počet
a miesto chovu oznámili na MsÚ Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra – odbor komunálnych činností
a životného prostredia do 15. 3. 2017. Evidencia chovov je potrebná pre prípad zistenia
nákazlivého ochorenia a s tým súvisiacim prijatím veterinárnych opatrení.
Nahlásenie môžete urobiť aj vyplnením priloženej tabuľky a doručením na MsÚ Nitra, Štefánikova
tr. 60 – Klientske centrum, priehradka č. 5 alebo emailom – chlebcovah@msunitra.sk .

Tabuľka chovaných zvierat
Druh zvierat
(dospelé jedince)
hydina
holuby
ovce a kozy
králiky
kone
kravy
ostatné (uviesť aké)
Dátum: .....................................

Počet

Miesto chovu

Meno a priezvisko .....................................................
Adresa .......................................................................
Podpis ........................................................................
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V stánkoch si môžete kúpiť
marcové číslo mesačníka Nitra

Do stánkov spoločnosti Mediaprint Kapa v Nitre, ktoré sú aj v nákupných centrách MLYNY, NCENTRO a MAX sa v týchto dňoch dostalo marcové číslo časopisu Nitra, kde si môžete
prečítať tieto články:
-

Príhovor primátora Nitry Jozefa Dvonča k nastávajúcemu Dňu učiteľov
Nitra chce byť Smart City – inteligentné a moderné mesto
História časti Nitry: Mikov dvor a kedysi Mikova Ves
Nitra sa stala vyhľadávanou turistickou destináciou
Stalo sa v marci roku: zaujímavosti z rokov 1993, 2006, 2008
Jubileum detského folklórneho súboru Borinka
Demografické údaje Nitry za rok 2016
Plán mobility určí vývoj dopravy v Nitre
Nitriansku hudobnú jar otvorí Don Giovanni
Ďalšia časť seriálu : Ulica, po ktorej kráčaš
Tri premiéry v nitrianskych divadlách
Povedali si ÁNO – mená snúbencov, ktorí súhlasili so zverejnením sobáša
Jubilanti, ktorí sa v marci tohto roku oslávia významné životné jubileum
Zoznam 76 občanov Nitry, ktorí „navždy odišli“ v januári 2017

Súčasťou časopisu je KAM ZA KULTÚROU V NITRE - kompletný prehľad programov v nitrianskych
kinách, divadlách, Krajskom osvetovom stredisku, v Trafačke, v Dome Matice slovenskej,
termíny výstav na výstavisku AGROKOMPLEX a inde. Súčasťou programovej skladačky je
prehľad
o omšiach
a pobožnostiach
v jednotlivých
nitrianskych
kostoloch,
kaplnkách, kláštoroch a modlitebniach. Časopis NITRA si môžete kúpiť za 40 centov. V prípade
záujmu o predplatné časopisu kontaktujte útvar propagácie, referát redakcie a propagácie
synakova@msunitra.sk, č. t. 037/ 65 02 386. Výška predplatného na jeden rok je 4,40 €. Časopis
vám príde poštou do poštovej schránky.
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Jarné hudobné tóny
44. Nitrianska hudobná jar
S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi prichádza každoročne do nášho starobylého mesta pod Zoborom festival
hudby v podobe 44. ročníka Nitrianskej hudobnej jari, ktorá sa koná pod záštitou primátora mesta Nitry
Jozefa Dvonča. Hlavným organizátorom podujatia je Mesto Nitra a Nitriansku hudobnú jar mladých
interpretov organizuje Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra.
Nitriansku hudobnú jar 2017 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Otvárací koncert tohtoročnej Nitrianskej hudobnej jari sa uskutoční 16. marca 2017 o 18.00 h v
nitrianskej Synagóge, kde si budú môcť milovníci opery vychutnať prierez operou Wolfganga Amadea
Mozarta Don Giovanni. V úlohe Don Giovanniho sa predstaví rakúsky barytonista Günther Strahlegger;
ako Leporello Boris Prýgl / bas; Donna Anna sopranistka Eva Melichaříková (CZ); Don Ottavio
Róbert Smiščík / tenor; Donna Elvíra sopranistka Klaudia Dernerová; Zerlina Jana Bernáthová /
soprán za klavírneho sprievodu Petra Pažického.
Na koncerte v nedeľu 19. marca sa predstaví trio v zložení: sopranistka Klaudia Vašinová; gitarista
Jozef Čuban a klaviristka Jana Blaščáková. Uvedú skladby Ch. E. Horna, A. J. Prattena, R. Schuberta,
V. Bellinyho, G. F. Händla a iných.
Dňa 23. marec bude patriť klaviristovi Wojciechovi Waleczekovi z Poľska. V jeho podaní odznejú diela
J. Cikkera, J. N. Hummela, F. Chopina, K. Szymanowskeho a F. Liszta. Wojciech Waleczek je medzinárodne
uznávaný ako klavirista s nekompromisne vysokými štandardami výkonu;
pôsobí ako sólista so
symfonickými orchestrami, ako sólový klavirista, ktorý absolvoval komorné koncerty v 21 krajinách
Európskej únie, ako aj vo Švajčiarsku, Bosne a Hercegovine, Moldavsku, Bielorusku, Rusku, Kazachstane,
Jordánsku, Tunise, Palestíne, Alžírsku, Turecku, Iráne, Iraku, Japonsku, Argentíne, Kanade a USA.
TRIO MARTINŮ z Čiech v zložení Petr Jiříkovský / klavír; Pavel Šafařík / husle a Jaroslav Matějka /
violončelo uvedú na koncerte v nedeľu 26. marca diela J. Suka, B. Martinů a F. Schuberta.
Vo štvrtok 30. marca sa poslucháči budú môcť započúvať do árií zo známych opier v podaní dvoch
barytonistov – Romana Krška a Juraja Šimka; mezzosopranistky Andrey Hulecovej v sprievode
koncertnej klaviristky Jany Nagy - Juhász.
M. NOSTITZ QUARTET a prof. Boris Krajný, vynikajúci klavirista a pedagóg, rodák z partnerského
mesta Kroměříž (Česká republika) uvedú na koncerte 2. apríla diela J. Haydna, J. Suka, F. Mednelssohna Bartholdyho a A. Dvořáka.
Všetky koncerty sa uskutočnia v Synagóge v Nitre o 18.00 hodine a predpredaj vstupeniek je v NISYS-e od
1. 4. 2017 a pred každým koncertom v Synagóge.
Vstupné je 4 €; zľavnené vstupné pre deti, študentov, ŤZP a dôchodcov je 2 €.
Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre – festival mladých interpretov zo základných
umeleckých škôl ponúka:
3. 4. hudobný večer žiakov a pedagógov ZUŠ J. Rosinského v Nitre a ich hostí zo ZUŠ z Prahy Zbracav;
4. 4. koncert pod názvom „Viva la musica“, kde účinkujú žiaci dychového oddelenia ZUŠ J. Rosinského;
6. 4. „Cimbal maľovaný“ – koncert žiakov z cimbalovej triedy p. Martiny Sanitárovej zo ZUŠ Vracov, ZUŠ
Smetanova – Brno a ZUŠ J. Rosinského v Nitre;
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7. 4. VIII. Stretnutie pri strunách – gitarový koncert. Koncerty sa taktiež uskutočnia v Synagóge vždy
o 17.00 hodine. Vstup na koncerty mladých umelcov je bezplatný.
Bližšie informácie nájdete na www.nitra.sk

Ľudmila Bratová

Pozvánka na kladenie vencov
pri príležitosti oslobodenia Nitry
Pozývame občanov na slávnostné kladenie vencov pri príležitosti 72. výročia oslobodenia Nitry, ktoré
sa uskutoční v stredu 29. marca 2017
o 15.00 hodine pri Pomníku Osloboditeľa.
Zhromaždenie občanov organizuje mesto Nitra.

Pozvánka na 7. ročník degustácie
vín „Čermáňske červené“

Newsletter mesta Nitry č. 8/2017. Vyšiel 2.3. 2017. Vydalo Mesto Nitra - Útvar propagácie a cestovného
ruchu, referát redakcie a propagácie, Mestský úrad v Nitre. Editorka: Ľudmila Synaková
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