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Zastupiteľstvo schválilo
záverečný účet mesta
s viac ako 4-mil. prebytkom
Ako sme vás už vo viacerých predchádzajúcich článkoch ako prví informovali - Mesto Nitra ukončilo
hospodárenie v minulom roku s prebytkom 4,23 mil. eur. Návrh záverečného účtu za rok 2016 bol
tiež potvrdený poslancami na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
„Mesto v roku 2016 hospodárilo s rozpočtom vo výške 65,4 mil. eur, ktorý bol v priebehu roka ešte
navýšený o príjmy v hodnote viac ako 80-tis. eur. V rámci bežných príjmov mesto vytvorilo prebytok
skoro 7 mil. eur, pri finančných operáciách viac ako 500-tis.eur. V kapitálovom rozpočte vznikol
schodok vyše 3,3 mil. eur. Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia Nitry za rok 2016 tak
predstavuje prebytok v hodnote 4,23 mil. eur,“ konštatujú spracovatelia minuloročného záverečného
účtu mesta Nitry v schválenom dokumente.
Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov - poskytnutých v predchádzajúcom roku zo
štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie tak bude v Rezervnom fonde 3,36 mil. eur. Táto suma
by mala byť ešte navýšená o takmer 600-tis. eur, ktoré sú zostatkom z finančných operácií za
rok 2016.
Z väčších investícií v roku 2017 by mala byť zrealizovaná modernizácia futbalového štadióna (po
procese verejných obstarávaní), dostavba kúpaliska s celoročným využitím (po spracovaní projektovej
dokumentácie a vydaní územného a stavebného rozhodnutia), pokračovaní v rekonštrukciách
chodníkov a ciest, investícií v oblasti školstva a rekonštrukcií športovísk, budovaní parkovacích miest
a tiež investícií, ktoré si určili jednotlivé mestské časti, s tým, že majú na tieto rozvojové aktivity
vyčlenené a schválené finančné prostriedky
V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) budú podporené projekty
rozšírenia materských škôl, dobudovania siete cyklotrás, ale aj nových odborných učební na
základných školách. Vypracovaný bude strategický dokument udržateľnej mobility v Nitre, na ktorý
mesto získalo podporu vo výške 790-tisíc eur. Mesto sa tiež plánuje zapojiť aj do ďalších výziev
v rámci IROP, ktoré sú zverejnené na www.nitra.sk
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Projekt rezervačného systému
pravdepodobne od 1. júla
Nitra chce byť Smart City a v rámci tohto projektu, okrem iných aktivít, plánuje prenajímať
športoviská (neskôr aj priestory v kultúrnych ustanovizniach) formou elektronického rezervačného
systému.
„Momentálne pripravujeme podklady pre súťaž na dodávateľa systému. Podľa odhadov, náklady na
zavedenie elektronického rezervačného systému mali pohybovať na úrovni 25 až 30-tisíc eur.
Chceme spraviť všetko pre to, aby sme všetko mohli spustiť k 1. júlu 2017,“ uviedol na tlačovom
brífingu s novinármi primátor Nitry Jozef Dvonč.
Po spustení projektu by mal byť na jednom mieste skompletizovaný zoznam objektov na
rezervovanie, aktuálna obsadenosť športovísk i možnosť rezervácie cez web. Mesto očakáva, že nový
systém skvalitní služby občanom a tiež zvýši tržby za prenájom kultúrnych, resp. športových objektov.
Rezervačný systém by mal nadviazať na projekt elektronizácie služieb mesta, ktorý bol
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je súčasťou Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.
V Nitre je spustený od 1. októbra 2015, mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo
výške 2,24 mil. eur, na jeho realizácii sa mesto spolupodieľalo sumou vyše 167 - tisíc eur. (j)

Mesto podporuje činnosť Zväzu
protikomunistického odboja
Alžbeta Loudová, predsedníčka nitrianskej regionálnej organizácie Zväzu protikomunistického odboja
(ZPKO) - Politickí väzni poslala primátorovi mesta Nitry Jozefovi Dvončovi a viceprimátorovi mesta
Nitry Jánovi Vančovi list, v ktorom vyslovuje svoje srdečné poďakovanie za podporu činnosti
a finančnú podporu pri odber časopisu Svedectvo.
„Teší ma, že nám vychádzate v ústrety a nie sme vám ľahostajní. Veď nás je už málo, ktorí môžu
cestovať MHD a vážime si tiež i to, že nám umožňujete priestor na schôdzu bezplatne, a takisto
máme vďaka vašej pomoci kanceláriu, kde sa môžeme schádzať. V mene všetkých členov našej
organizácie vám ďakujem za každoročnú prípravu spomienkového zhromaždenia, venovaného boju
za slobodu a demokraciu. Naša vďaka patrí aj pracovníkom mestského úradu, odboru kultúry, ktorí
toto zhromaždenie pripravujú. Patrí vám naša vďaka za váš pozitívny postoj k našej regionálnej
organizácii Politickí väzni ZPKO Nitra a našim rodinným príslušníkom, postihnutým totalitným
režimom. (red)
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VMČ č. 6 Zobor, Dražovce
informuje:
Vážení občania, neviem ako vám, ale mne v dnešnej uponáhľanej dobe, akoby
dni a mesiace plynuli rýchlejšie. Zvlášť keď sledujem, akým závratným tempom
sa pracuje v priemyselnom parku. Daňou za množstvá prepravovaných
materiálov, sú zhoršené životné podmienky v dotknutých obytných
aglomeráciách, ale najmä u občanov v mestskej časti Dražovce. Nakoľko
doprava, ktorá prúdi centrom zastavanej časti, je na hranici únosnosti. Dúfam že
zo strany štátneho investora, v súčinnosti s investorom automobilky, príde
k obnove kvality bývania v predmetnej lokalite, nakoľko cestná infraštruktúra sa
ešte nestačila spamätať z uloženia kanalizácie.
Investície
Aj v tomto roku bolo na investičné akcie pre mestskú časť Zobor-Dražovce schválených z mestského
rozpočtu 300-tis. eur. V prevažnej miere budú použité na obnovu povrchu ciest a vybudovanie výdajne
stravy v KD Dražovce. Nemalé investície do povrchov ciest nás postupne čakajú po dobudovaní
kanalizácií Nitrianskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá prisľúbila ukončenie odkanalizovania ulíc
Zobora, zvažujúcich sa na dražovskú stranu do konca roku 2018. Dobrá správa pre mamičky s deťmi
je, že detské ihrisko na Zobore, pri jazierku, prešlo aj s výmenou piesku generálnou rekonštrukciou
hracích prvkov. Pre zlepšenie informovanosti v najbližšom čase pribudnú k obom kultúrnym domom
dve veľkoformátové mestské informačné tabule.
Čistota
Blíži sa termín jarného upratovania, konkrétne od 24. do 28. apríla bude upratovanie aj
v Dražovciach a na Zobore. Kompletné informácie k upratovaniu budú zverejnené v ECHU na mestskej
strane budúci týždeň. Na základe množiacich sa sťažností apelujem na majiteľov, ktorí venčia svojich
psov na verejných priestranstvách, aby výkaly odstránili hygienickým spôsobom. V sobotu 22. apríla
sa tiež uskutoční Jarné čistenie Zobora, ktoré organizuje Nitriansky horský spolok (NHS) v spolupráci
so Správou CHKO Ponitrie a Mestom Nitra. Je to už jubilejný 10. ročník podujatia, začíname o 9.00 h.
Kompletné informácie na www.nitra.sk

Kultúrne akcie
Deň matiek si mesto Nitra v spolupráci s výborom mestskej časti Zobor-Dražovce pripomenie v piatok
12. mája o 16.00 h v KD Zobor. Svätourbanské zoborské slávnosti budú od 26. mája do 28. mája v
KD Zobora a v Penzióne Artin. Čo sa týka Dražoviec, v sobotu 20. mája sa v KD uskutočnia
Svätourbanské guláše. Deň matiek si mesto Nitra v spolupráci s výborom mestskej časti Zobor Dražovce, pripomenie v nedeľu 21. mája o 16.00 h v KD Dražovce. Na záver mi dovoľte zaželať vám,
pokojné prežitie veľkonočných sviatkov. Nebolo to tak dávno, čo sa dievčatám s prichádzajúcimi
veľkonočnými sviatkami želalo veľa vody. Dnes si to už netrúfam, hoci, voda by mala zabezpečiť
zdravie a krásu, tak teda, áno?
Ing. Miloslav Hatala, predseda VMČ 6 Zobor, Dražovce
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Európsky Výbor regiónov:
Regióny a mestá v rozhodovacom
procese EÚ
Občania vnímajú Európsku úniu a jej politiku cez prizmu udalostí, prezentujúcich sa na televíznych
obrazovkách, prípadne v rozhlase. V posledných dňoch rezonovala téma 60. výročia Rímskych zmlúv,
následne túto udalosť prebila oficiálna žiadosť Veľkej Británie o vystúpenie z Európskej únie.
Ostatných 27 krajín v únii zostáva. Občania vnímajú európsky parlament a europoslancov, ktorí sú
volení priamo občanmi jednotlivých členských krajín. V Bruseli pracuje i Európsky Výbor regiónov –
poradný orgán Európskej únie, ktorý je

zložený z regionálnych a miestnych volených zástupcov.

V Európskom Výbore regiónov (EVR) sú i dvaja zástupcovia z Nitry – Milan Belica, predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý je zároveň predsedom Slovenskej národnej delegácie
a podpredseda Európskeho Výboru regiónov a primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, prvý podpredseda
ZMOS. V snahe priblížiť občanom činnosť Európskeho Výboru regiónov (EVR) sme oboch požiadali
o rozhovor.


Mohli by ste občanom povedať, kto môže byť členom Európskeho Výboru regiónov?

Jozef Dvonč:
Výbor je zložený výhradne z volených zástupcov regiónov a miest, pretože jeho
úlohou je posilniť legitimitu EÚ. Dôraz sa kladie na princíp subsidiarity, čo znamená,
že rozhodnutia v EÚ by sa mali prijímať čo najbližšie k občanovi. Podľa
zásady subsidiarity by EÚ nemala rozhodovať o veciach, o ktorých lepšie rozhodnú
národné vlády, regionálne alebo miestne samosprávy. Výbor má v súčasnosti 350
členov – volených regionálnych politikov z 28 členských štátov EÚ. Vymenovaný je aj rovnaký počet
náhradníkov. Slovenská republika má 9 riadnych členov a 9 náhradníkov.


Jednotlivých zástupcov nominuje každý členský štát?

Jozef Dvonč:

Zástupcovia sú nominovaní na päťročné obdobie. Počet členov za krajinu závisí od
počtu jej obyvateľov. Národné delegácie majú odrážať politické, geografické,
regionálne a miestne zloženie danej krajiny, čo je v mnohých ohľadoch pochopiteľné
a logické.
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Kto zastupuje Slovenskú republiku?

Milan Belica:
Slovensko vo Výbore regiónov zastupuje 9-členná delegácia - 5 zástupcovia
združenia samosprávnych krajov a 4 zástupcovia ZMOS alebo Únie miest
Slovenska. Okrem nás dvoch sú ďalšími členmi Jaroslav Hlinka (starosta MČ
Košice – Juh), Miloslav Repaský (poslanec Zastupiteľstva Prešovského
samosprávneho kraja), Pavol Frešo (predseda Bratislavského samosprávneho
kraja), Augustín Hambálek (podpredseda Trnavského samosprávneho kraja), Ivo Nesrovnal (primátor
mesta Bratislava), István Zachariáš (podpredseda Košického samosprávneho kraja) a Ján Ferenčák
(primátor Kežmarku).


Členovia Európskeho Výboru regiónov sú členmi komisií. Akým témam sa venujú, čo je
náplňou ich činnosti?

Milan Belica:
Stanoviská na diskusiu na plenárnych zasadnutiach pripravuje 6 komisií,
ktoré sa zameriavajú v súlade so zmluvami EÚ na tieto oblasti:


Komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti
(CIVEX) – do jej agendy patrí napríklad Charta základných práv Európskej
únie, ústavné otázky, otázky subsidiarity, susedská politika (Východné
partnerstvo Európskej únie a oblasť Stredomoria), rozvojová spolupráca

a boj proti terorizmu.


Komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) – do jej agendy patrí napríklad
kohézna politika, územné plánovanie, regionálna politika, rozpočet Európskej únie a financie
miestnych a regionálnych samospráv.



Komisia pre hospodársku politiku (ECON) – do jej agendy patrí napríklad priemyselná politika,
malé a stredné podnikanie, vnútorný trh, štátna pomoc a menová politika.



Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) – do jej agendy patrí
napríklad energetická politika, obnoviteľné zdroje energie a vesmírna politika.



Komisia pre prírodné zdroje (NAT) – do jej agendy patrí napríklad rybolov, námorná politika,
verejné zdravie, ochrana spotrebiteľa, lesníctvo, civilná ochrana a cestovný ruch.



Komisia pre sociálne politiky, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) – do jej
agendy patrí napríklad politika zamestnanosti, sociálne politiky, rovnosť príležitostí, digitálna
agenda, mládež, šport a kultúra.
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Akými konkrétnymi úlohami sa jednotlivé komisie zaoberajú?

Jozef Dvonč:
Komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) má v období rokov
2015-2020 právomoc na riešenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti,
štrukturálne fondy, územné plánovanie, mestskú politiku, bývanie, dopravnú
politiku, vrátane TEN-T, makrore-gióny, územnú spoluprácu, regionálna štatistiku
a ukazovatele, ročný rozpočet EÚ, viacročný finančný rámec a miestne a
regionálne financie.
Komisia pre hospodársku politiku (ECON) má v tomto období právomoc na priemyselnú politiku,
politika pre malé a stredné podniky, hospodársku a menovú politiku, európske hospodárske
riadenie, európsky semester, vnútorný trh, medzinárodný obchod a clá a politiku v oblasti
hospodárskej súťaže a štátnej pomoci.
Komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) rieši politiku
zamestnanosti, sociálnu politiku, sociálnu ochranu, mobilitu, rovnosť príležitostí, vzdelávanie a
odbornú prípravu, inováciu, výskum a technológie, digitálnu agendu, informačnú spoločnosť EÚ,
vrátane transeurópskych IKT sietí, audiovizuálny priemysel a mediálne technológie, mládež a šport,
viacjazyčnosť a podporu jazykov menšín, kultúra a kultúrna rôznorodosť.
Komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) má právomoci na
riešenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ústavné veci, Chartu základných práv EÚ,
aktívne občianstvo, európsku komunikačnú politiku, decentralizáciu a viacúrovňové riadenie,
riadenie na miestnej a regionálnej úrovni, lepšiu tvorba právnych predpisov, subsidiarita
a proporcionalita, prisťahovaleckú, azylovú a vízovú politiku, politiku v oblasti vonkajších vzťahov,
susedskú politika, Východné partnerstvo, politiku EÚ pre región Stredozemného mora,
decentralizovanú rozvojovú spoluprácu, administratívnu vonkajšiu spoluprácu a budovanie kapacít,
medzinár. zmluvy a rokovania, medzinár. terorizmus a kontrola hraníc.
Komisia pre prírodné zdroje (NAT) sa zaoberá rozvojom vidieka a SPP, rybárstvom, výrobou potravín,
námornou politikou, verejným zdravím, ochranou spotrebiteľov, lesným hospodárstvom, civilnou
ochranou a cestovným ruchom.
Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) má na roky 2015 – 2020
právomoci na riešenie klimatických zmien: prispôsobovanie sa a ich zmierňovanie, energiu z
obnoviteľných zdrojov, politiku v oblasti životného prostredia, transeurópske energetické siete, novú
energetickú politiku, vesmírnu politiku pre územný rozvoj (Galileo, GMES/Kopernikus a súvisiace
otázky).
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Čo je úlohou Európskeho Výboru regiónov?

Milan Belica:
Úlohou Výboru je podporiť dialóg medzi inštitúciami EÚ, jej občanmi a miestnymi
a regionálnymi orgánmi. Chce tak ukázať, ako EÚ môže zlepšiť život jednotlivcov
a ich komunít. Prostredníctvom VR majú mestá a regióny slovo pri tvorbe
právnych predpisov EÚ, čím sa má rozhodovací proces priblížiť k občanom.
Občania nedisponujú informáciami o tom, že viac ako 70 % legislatívy EÚ má
priamy vplyv na regionálnu a miestnu úroveň. Výbor regiónov preto dáva stanoviská Európskej
komisii, Rade a Parlamentu pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré sa týkajú miestnej
a regionálnej správy. Venuje sa však aj vlastným iniciatívam. Výbor vznikol na základe presvedčenia,
že je nevyhnutné, aby európska, vnútroštátna, regionálna a miestna úroveň navzájom spolupracovali.


S kým spolupracuje Európsky Výbor regiónov?

Milan Belica:

Výbor regiónov úzko spolupracuje s Európskou komisiou, Európskym
parlamentom, Radou EÚ, ako aj s inštitúciami na rôznej úrovni verejnej
správy v členských štátoch.



Ako často sa schádza Európsky Výbor regiónov?

Jozef Dvonč:
Cestu do Bruselu absolvujeme pravidelne šesťkrát v roku. Na plenárnom
zasadnutí sa intenzívne venujeme európskej politike – prijímame stanoviská,
správy a uznesenia Výboru regiónov. Európsky Výbor Regiónov každoročne
vypracuje viac ako 50 stanovísk k legislatíve EÚ,

usporiada viac ako 40

konzultácií so zainteresovanými stranami a viac ako 300 podujatí. Tieto komisie
predkladajú

návrhy

stanovísk

na

diskusiu

a schválenie

plenárnemu

zhromaždeniu.



Európsky výbor regiónov sa zaoberá i tzv. mestskou agendou. Známa je snaha o zníženie
spotreby energie a emisií CO2, do čoho sa zapojilo i mesto Nitra?
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Jozef Dvonč:
Ide o takzvanú mestskú agendu EÚ. Výbor regiónov dlhodobo podporuje prijatie
tzv. mestskej agendy EÚ. Poukazuje na to, že mestá treba zapojiť do vytvárania
a implementácie politík EÚ a že sa európska legislatíva musí lepšie prispôsobiť
realite miest, v ktorých sa bude vykonávať. Dôležitosť miest zvyšuje aj trend
urbanizácie v Európe. V súčasnosti žije v európskych mestách a na predmestiach
asi 360 miliónov ľudí, čo predstavuje 72 % obyvateľstva EÚ. V roku 2050 by
podiel mestskej populácie v Európe mal dosiahnuť úroveň až 80 %. Rast miest
však zo sebou prináša aj výzvy, ktoré často odrážajú problémy EÚ ako takej. Ide napríklad o
zväčšujúcu sa sociálnu a priestorovú segregáciu, rast kriminality, či zhoršujúce sa životné prostredie.
Na riešenie týchto problémov sú pritom najlepšie pripravené práve mestá. Majú napríklad ideálne
postavenie na to, aby prispeli k zníženiu spotreby energie a emisií CO2, keďže hustota mestských
oblastí umožňuje využívať energeticky úspornejšie formy ubytovania a dopravy. Mestská agenda EÚ
je skutočným míľnikom pre Európu. Začlenením dôležitých právnych predpisov EÚ a zapojením
všetkých úrovní riadenia môžu zákony a politiky lepšie uspokojiť skutočné potreby neustále sa
rozrastajúcich miest.


Mesto Nitra sa zapojilo do boja proti klimatickým zmenám. Poviete nám o tom niečo prosím?

Jozef Dvonč:
Výbor regiónov aktívne podporuje iniciatívy, ktoré majú priniesť zmenu „zdola
nahor“. Jednou z takých iniciatív je Dohovor primátorov a starostov (Covenant
of Mayors) o klíme a energetike. Dohovor spustila Európska komisia
v spolupráci s VR a Európskym parlamentom v roku 2008. Združuje miestne
a regionálne orgány, ktoré sa dobrovoľne zaviazali pomôcť splniť ciele EÚ
v oblasti klímy a energetiky. Dohovor doteraz podpísalo viac ako 6800 miest,
ktoré zastupujú viac ako 211 miliónov občanov. Ide teda o najväčšiu iniciatívu
v tejto oblasti na úrovni miest na svete. Signatári sa zaväzujú znížiť produkciu CO2 o minimálne 20
% do roku 2020 a uplatňovať spoločný postup na prispôsobenie sa klimatickým zmenám a ich
zmierňovanie. Po podpise dohovoru majú mestá dva roky na vypracovanie akčného plánu
udržateľného a energetického rozvoja, v ktorom majú byť uvedené kľúčové opatrenia. Často ide
o investície do tzv. inteligentných budov, či úspornejšej formy dopravy. Dohovor zatiaľ podpísali
len štyri slovenské mestá: Bratislava, Nitra, Moldava nad Bodvou a Turčianske Teplice. Spoločný
postup primátorov a starostov zohral dôležitú úlohu aj počas klimatického summitu OSN v Paríži,
kde mali mestá rozhodujúci hlas pri vytváraní a obhajovaní silnej celosvetovej klimatickej dohody.
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Akými témami ste sa zaoberali na ostatnom 122. plenárnom zasadnutí Európskeho Výboru
regiónov v dňoch 22. a 23. marca 2017?

Milan Belica:
Na programe zasadnutia boli témy týkajúce sa udržateľnej potravinovej
politiky, ktorá vytvára rast a zamestnanosť v európskych regiónoch
a mestách. Hovorili sme tiež o integrácii, spolupráci a výkonnosti systémov
zdravotnej starostlivosti. S príhovorom vystúpil Michel Barnier, hlavný
európsky vyjednávač osobitnej skupiny pre prípravu a vedenie rokovaní so
Spojeným

kráľovstvom.

Guy

Verhofstand,

poslanec

Európskeho

parlamentu, spravodajca správy o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionalizácie štruktúry
EP. Vypočuli sme si príhovor Christosa Stylianidesa, člena Komisie zodpovednej za humanitárnu
pomoc a krízové riadenie. Prerokovali sme akčný plán pre Sendaiský rámec pre znižovanie rizika
katastrof na roky 2015 - 2030. Prijali sme uznesenie o právnom štáte v EÚ z miestneho
a regionálneho hľadiska, uznesenie o dôsledkoch rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ pre
orgány miestnych a regionálnych samospráv.



V týchto dňoch sa prevalila kauza brazílskeho mäsa, o čom sa, samozrejme, v čase rokovania
EVR ešte nevedelo! Na čom ste sa uzniesli, čo sa týka udržateľnej potravinovej bezpečnosti?

Milan Belica:
Dohodli sme sa na tom, že spoločná a dlhodobá koncepcia vo všetkých
príslušných oblastiach politiky požaduje rozsiahlu udržateľnú potravinovú
politiku EÚ. Zdôraznená bola požiadavka vypracovať potravinovú politiku EÚ,
ktorá bude podporovať udržateľné spôsoby výroby v európskom poľnohospodárstve, že environmentálne náklady v súčasnosti nie sú zahrnuté do
nákladov na výrobu potravín. Hovorili sme o tom, že je potrebné stimulovať rozvoj systémov drobného
poľnohospodárstva, najmä tých, čo sa nachádzajú v zraniteľných oblastiach a na okraji miest.


Druhou témou bola integrácia, spolupráca

výkonnosť systémov zdravotnej starostlivosti.

O čom ste rokovali?
Jozef Dvonč:
Pri prerokúvaní tejto témy sa hovorilo, že systémy zdravotnej starostlivosti v 28
členských štátoch EÚ (resp. 27 členských štátoch) sa od seba odlišujú a to aj pokiaľ
ide o dostupnosť zdrojov. Rozdiely v oblasti zdravotného stavu a prístupu
k zdravotnej starostlivosti sú často podmienené sociálno-ekonomickými alebo
geografickými danosťami. Problémom sa stáva aj starnúce obyvateľstvo
s početnou skupinou starších ľudí, ktorí trpia jedným alebo viacerými chronickými
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ochoreniami. Rastúca miera globalizácie prináša so sebou riziko šírenia rôznych druhov zdravotných
rizík. Hovorilo sa tiež o tom, že pribúdajú duševné a telesné choroby v dôsledku náročného
pracovného života a nedostatočnej rovnováhy medzi prácou a súkromným životom.
 V Bruseli zasadá zvlášť slovenská národná delegácia. Aké témy ste rozoberali?
Milan Belica:
Na zasadnutí

boli predstavení noví členovia, ktorými Ján Ferenčák a

Miloslav Repaský. Boli sme oboznámení s výsledkami rokovania komisie
COTER vo Varšave, prijatím spoločného stanoviska V4+4 ku Kohéznej
politike po roku 2020. Bola podaná informácia o rokovaní u podpredsedu
vlády pre informatizáciu Petra Pellegriniho za účasti podpredsedu EK pre
Energetickú úniu Maroša Šefčoviča. Informovali nás o výsledkoch rokovania
k vytvoreniu investičnej platformy na podporu inteligentných miest na Slovensku (Smart City).



Na zasadnutí ste rozoberali i dôsledky rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ. Mohli
by ste občanom povedať, o čom sa na túto tému hovorí v Bruseli?

Jozef Dvonč:
Členovia EVR sa uzniesli na tom, že v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva
z EÚ je potrebné chrániť nadobudnuté práva občanov EÚ žijúcich v Spojenom
kráľovstve, ako aj občanom Spojeného kráľovstva, ktorí žijú a pracujú v iných
členských štátoch EÚ a to na základe reciprocity a nediskriminácie. Poukázali sme
tiež na to, že je v záujme

miestnych a regionálnych samospráv EÚ, aby po

vystúpení Spojeného kráľovstva nadviazali na trvalú a štruktúrovanú spoluprácu
s miestnymi a regionálnymi samosprávami Spojeného kráľovstva.
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Otváracia slávnosť na hrade
Na Nitrianskom hrade sa 21. apríla uskutoční otváracia slávnosť. Tá sa koná pri príležitosti
ukončenia riešenia projektu s názvom „Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej
kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane jeho častí“. Projekt bol zameraný na zlepšenie turistickej
infraštruktúry Nitrianskeho hradu. Okrem slávnostného otvorenia kaviarne Castellum Cafe
a sprístupnenia obnovených chodníkov na severnom svahu hradného kopca je na hrade pripravených
množstvo sprievodných podujatí. Návštevníci budú mať možnosť v tento deň vystúpiť na vežu, kde sa
im okrem nádherného výhľadu naskytne možnosť obdivovať novo otvorenú výstavu liturgických
odevov. Ďalej si organizátori pripravili ukážky lukostreľby a historického šermu, ale aj pojazdnú
tureckú kaviareň. Areálom zaznie dobová hudba a na gajdách zanôtia Gajdošskí trogári. V areáli
Nitrianskeho hradu Vám bude k dispozícii aj Sokoliar Tomáš, zblízka budete môcť zažiť aj výrobu
hlinených nádob, o čo sa postará keramická dielňa Hemka. Pripravené sú tiež dva slávnostné
koncerty, prvý zaznie o 16.30 h na streche kaviarne Castellum Cafe, kde komorný orchester ZOE
odohrá Vivaldiho Štyri ročné obdobia. Program bude zakončený predpremiérou slávnostného koncertu
na obnovenom organe v Katedrále sv. Emeráma, ktorý odohrá Stanislav Šurin. Vstup na podujatie je
voľný.
(DP)

Festival ARS ORGANI NITRA slávi
desiate jubileum (30.apríl – 28.máj)
Zdá sa to iba nedávno, ale od vzniku medzinárodného organového festivalu ARS ORGANI NITRA
ubehne už desať rokov. Tohtoročný festival sa preto bude niesť v duchu osláv 10 jubilea
a sprostredkuje svojím priaznivcom nevšedné umelecké zážitky v podaní slovenských umelcov
i koncertných organistov z Českej republiky, Nórska a Francúzska. Ako po minulé roky, bude to cyklus
piatich organových koncertov konajúcich sa vždy v nedeľu o 19,00 hod. v dvoch nitrianskych
kostoloch – v piaristickom Kostole sv. Ladislava (30. apríl a 28. máj) a v evanjelickom Kostole
Svätého Ducha (7. máj, 14. máj a 21. máj).
Otvárací koncert bude patriť vynikajúcemu mladému českému organistovi Pavlovi Svobodovi, ktorý je
laureátom medzinárodných súťaží Pražské jaro a Bach Wettbewerb v Lipsku. V poslednú aprílovú
nedeľu si budeme môcť vypočuť Svobodovu virtuozitu v piaristickom Kostole svätého Ladislava
predovšetkým v dielach J. S. Bacha, ale i V. Lübecka, N. W. Gadea a Ch.-M. Widora. Známy slovenský
organista a iniciátor stavby mnohých nových organov na Slovensku Stanislav Šurin vytvorí
neopakovateľné duo s významným slovenským huslistom Milošom Valentom, ktorý je umeleckým
vedúcim súboru Solamente Naturali. V prvú májovú nedeľu zahrajú v evanjelickom Kostole Svätého
Ducha koncert pozostávajúci zo skladieb zo 17. storočia. Na treťom koncerte 14. mája sa za organ
v evanjelickom kostole posadí domáca organistka Mária Magyarová Plšeková, ktorá je zároveň
zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou festivalu. K spolupráci si prizvala členov súboru Il Cuore
barocco. Publikum si bude môcť vychutnať výnimočné a nie často hrávané koncerty pre organ a sláky
J. Stanleyho a J. Haydna, cirkevné sonáty W. A. Mozarta, ale i sólové skladby pre organ C. Ph. E. Bacha
či G. A. Homiliusa. Na štvrtom koncerte 21. mája sa v evanjelickom Kostole Svätého Ducha predstaví
mladý nórsky organista Eivind Berg, ktorý v súčasnosti študuje vo Viedni. Jeho program bude
pozostávať z diel J. S. Bacha, B. Merniera, a nitrianskemu publiku ponúkne aj éterickú nórsku
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organovú tvorbu skladateľov E. Hovlanda a E. Griega. Bodku za tohtoročným festivalom dá poslednú
májovú nedeľu francúzsky virtuóz Johann Vexo, ktorý pôsobí ako organista v parížskom Notre Dame.
Vexo rozozvučí organ piaristického kostola 28. mája dielami J. S. Bach, C. Francka, L. Vierna J. Alaina,
Ch.-M. Widora a M. Duruflé. Organizátori tohto umelecky hodnotného festivalu sa tešia na stretnutie s
Vami pri tónoch organovej hudby. Bližšie informácie nájdete na www.organfest.sk.
ĽB

PLAY ART na dňoch partnerských
miest v Kroměříži
Na Dňoch partnerských miest v Kroměříži sa 7. apríla 2017 v Dome kultúry predstavila nitrianska
výtvarná skupina PLAY ART svojou výstavou CIRKUS CIRCULUS. Pre ich tvorbu sa stal inšpiračným
zdrojom cirkus, boli to nielen klauni alebo krotitelia, ale v prenesenom slova zmysle i chaos, mela,
blázinec. Circulus možno vnímať v kolobehoch prírody i v cirkulovaní častíc v celom vesmíre. Chaos
a blázinec vytvára i súčasný šoubiznis, ktorý akoby sa usiloval ľudí odvádzať od rozmýšľania nad
hlbším zmyslom života. Všetko toto našlo odraz vo výtvarnej tvorbe Eleny Nittnausovej, Miloslavy
Salanciovej, Maroša Poliaka a Oľgy Plačkovej. Nezávislá abstraktná poloha riešenia vnútorných
stavov a myšlienkových pochodov vyústila do hry s farbami, kontrastom a priestorom v plošných
dielach vytvorených olejomaľbou, akrylom, pastelom a kombináciou techník, ako aj v priestorových
inštaláciách. Vernisáž otvorili výtvarníci krátkou performanciou s básňou Dariny Režovej, o hudobný
sprievod sa postaral Ladislav Nittnaus. Po vernisáži pokračoval krátky film o zaujímavostiach Nitry
a prezentácia panelovej výstavy Nitra na siedmich pahorkoch. Oboch výstav sa za mesto Nitra
zúčastnil viceprimátor Ján Vančo.
Darina Režová
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25. výročie Piaristickej spojenej
školy sv. J. Kalazanského v Nitre
Študenti a pedagógovia Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre v utorok 28.
marca oslávili 400. výročie založenia piaristickej rehole sv. Jozefom Kalazanským, 250. výročie
kanonizácie sv. Jozefa Kalazanského a 25. výročie od znovuobnovenia činnosti Piaristického
gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Slávnostný deň sa začal dopoludnia svätou omšou
v Piaristickom kostole, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s pátrom
generálom Petrom Aguadom. Po omši sa žiaci, učitelia, rodičia a hostia zúčastnili na benefičnom
podujatí – muzikáli o sv. Jozefovi Kalazanskom vo Veľkej sále Divadla Andreja Bagara v Nitre, ktorý
pripravili študenti školy. Medzi hosťami boli predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan
Belica, zástupca primátora Nitry Ján Vančo, ktorí zablahoželali k vzácnym jubileám. Viceprimátor Ján
Vančo odovzdal piaristom i škole dar – drevorezbu sv. Cyrila a Metoda a striebornú „plaketu“ poštovej
známky.
Riaditeľka Piaristickej spojenej školy Iveta Zverková v slávnostnom príhovore pripomenula, že
gymnázium bolo prvým klasickým gymnáziom v Nitre a od svojho založenia v roku 1701 bola Nitra
chápaná piaristami ako „okno do celého Uhorska“. Škola od svojho založenia poskytovala výchovu
a vzdelanie deťom, pre ktoré bola dovtedy výučba nedosiahnuteľná. Piaristické školy boli prvými
bezplatnými školami v Európe. V roku 1919, po 218 rokoch účinkovania v Nitre, bolo gymnázium
poštátnené, ale 13. mája 1992 bolo znovu obnovené a tento rok sa súčasne oslavuje 25. výročie
obnovenia prvého klasického piaristického gymnázia v Nitre. Škola nadviazala na koncepciu
rozvíjania talentov z prírodovedných a humanitných odborovo, o čom svedčia početné úspechy
v súťažiach SOČ, umiestnenia absolventov školy na prestížnych univerzitách doma i v zahraničí.
Talent a tvorivosť žiakov dostávajú zelenú v 25 záujmových útvaroch mimoškolskej činnosti. Školský
časopis Kalazancio sa každoročne umiestňuje na predným priečkach v celoštátnej súťaži
študentských časopisov Štúrovo pero. Dvaja pedagógovia sú nositeľmi ceny ministra školstva.
Vzájomné obohacovanie študentov a pedagógov robí školu nestarnúcou. Škole v jubileu zablahoželal
i P. Juraj Ďurnek SchP, provinciál Rehole piaristov na Slovensku.
Do Spojenej školy patrí i Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského, ktorá bola zriadená 1.
septembra 2013 Rehoľou piaristov na Slovensku. I v tejto vzdelávacej ustanovizni sa kladie dôraz na
kvalitné vzdelávanie a náboženskú výchovu, ale i na záujmovú mimoškolskú činnosť. Žiaci sa
zapájajú do rôznych projektov. Súčasťou školy je školský klub detí, ktorého úlohou a poslaním je
spoločné trávenie voľného času mimo vyučovania. V tomto školskom roku 2016/2017 sú na škole 4
triedy základnej školy, 7 tried 8-ročného gymnázia a 11 tried 4-ročného gymnaziálneho štúdia.
Vo funkcii riaditeľov pôsobili RNDr Valentín Beresecký (1992 – 2007), Mgr. Katarína Čurillová (2007
– 2015), PhDr. Iveta Zverková (od 1. 7. 2015 – doteraz). Provinciálmi rehole boli ThDr. Ernest Švec,
PhD. (1992 – 2003), páter Ján Kováč SchP (2013 – 2015) a PaedDr. Juraj Ďurnek SchP (2015 –
doteraz).
(SY)
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Benefičný koncert: Keď hudba
a krása pomáhajú
Benefičný koncert Keď hudba a krása pomáhajú má tradíciu od roku 2008. Predošlé ročníky niesli
názov Slniečko zažiari v máji. Tvorcom projektu je nitrianska speváčka Brigita, ktorá má bohaté
skúsenosti s organizáciou charitatívnych koncertov. Toto významné charitatívne podujatie sa
uskutoční v piatok 12. mája. V Nájomnej jednotke v OC MAX, kde sa koncert uskutoční, prídu známe
osobnosti - Marcela Laiferová, Robo Papp, Andrea Zimányiová, famózny gitarista Juraj Burian,
spevácky zbor Arrowroses a tiež exkluzívne pole dance tanečné Duo Frozen. Počas módnej šou sa na
móle predvedú Eva Cifrová, Michaela Meňkyová, Martin Šmahel a ďalšie tváre. Vstupenky sú
dostupné na predajných miestach u partnerov koncertu. Výťažok z predaných vstupeniek poputuje
adresne do rodín v ťažkých životných situáciách. Viac info nájdete na www.kedpomahaju.sk.
Vstupenky sú dostupné na predajných miestach u partnerov koncertu.
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Mesto Nitra
so sídlom Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra
v zastúpení primátorom Jozefom Dvončom v súlade s § 7 VZN č. 22/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie
a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku v platnom znení
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: „Odpredaj pozemkov registra „C“ KN na ul. Hornočermánska, parc. č.
5299/1 – orná pôda o výmere 494 m2, „C“ KN parc. č. 5299/3 – orná pôda o výmere 770 m2 a parc. č.
5299/4 – orná pôda o výmere 772 m2 v kat. úz. Nitra“.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je odpredaj hore uvedených nehnuteľností, zapísaných
v liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra. Podľa Územného plánu mesta Nitry sú nehnuteľnosti súčasťou
plôch funkčne určených pre bývanie. Z hľadiska priestorového usporiadania je v predmetnej lokalite
stanovená zástavba uličná voľná od 1 NP do 4 NP.

Minimálna kúpna cena za 1 m2 je určená vo výške 62,- € + DPH.
Miesto, spôsob a lehota prevzatia súťažných podmienok

osobne na adrese:
Mestský úrad v Nitre,
Štefánikova trieda 60
odbor majetku, 3. poschodie, č. dverí 324,
kontaktná osoba: Mária Tužinská,

v lehote od 13. 4. 2017 do 5. 5. 2017
v čase od 800 hod. do 1400 hod. v pracovných dňoch.

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 037/6502 220, osobne na Mestskom úrade v Nitre, odbor
majetku, 3. poschodie, č. dv. 324, alebo na stránke Mesta Nitry www.nitra.sk.

Jozef Dvonč
primátor mesta
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Právne poradenstvo pre občanov
Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie 2017, organizuje prvýkrát v Nitre bezplatné
právne poradenstvo pre občanov. V stredu 26. apríla 2017 vás pozývame, v spolupráci s primátorom mesta
Jozefom Dvončom, do priestorov Mestského úradu na Štefánikovej triede 60 v Nitre, kde vám regionálni
advokáti poradia v oblastiach pracovného, obchodného, civilného i trestného právna. Poradenstvo sa
uskutoční v čase od 9.00 do 14.00 hod. Tešíme sa na vás!

Harmonogram vývozu odpadu
počas Veľkej noci
14.4.2017 ( piatok )
15.4.2017 ( sobota )
16.4.2017 ( nedeľa )
17.4.2017 ( pondelok )
18.4.2017 ( utorok )
19.4.2017 ( streda )
20.4.2017 ( štvrtok )
21.4.2017 ( piatok )
22.4.2017 ( sobota )
Zberný dvor NKS
14.4.2017 piatok
15.4.2017 sobota
16.4.2017 nedeľa
17.4.2017 pondelok

– zber KO a SZ ako v bežných pracovných dňoch
- VOĽNO
- VOĽNO
– VEĽKÁ NOC / VOĽNO /
– zber KO a SZ ako v PONDELOK
– zber KO a SZ ako v UTOROK
– zber KO a SZ ako v STREDU
– zber KO a SZ ako vo ŠTVRTOK
– zber KO a SZ ako v PIATOK

8:00 – 12:00 hod
8:00 – 16:00 hod
8:00 – 12:00 hod
zatvorené

Zberný dvor Mestské služby, Tehelná
Zberný dvor Zobor, Jelenecká
Zberný dvor Braneckého
Zberný dvor Janíkovce, Rabčekova
14.4.2016
15.4.2016
16.4.2016
17.4.2016

piatok
sobota
nedeľa
pondelok

zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
Informácie: 037/6516210, 0902 999 555
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Uzávierky na Novozámockej ulici
CESTY NITRA, a.s., Stredisko Nitra, Murgašova 4, Nitra budú realizovať stavebné práce na opravách
chodníkov na Novozámockej ulici v Nitre. Účastníci cestnej premávky sa budú riadiť dopravnými
značkami, ktoré sú schválené príslušnými úradmi. Dopravnej verejnosti ako aj obyvateľom sa vopred
ospravedlňujeme za dočasné obmedzenia a ďakujeme jej za pochopenie..
Presné označenie miesta uzávierky
1. SO 01 - SO 01 Od č.d.10 po č. d. 44, križovatka Zlievarenská, cesta 1/64 v km 64,798 - km
64,560 - od 08.30 hod. do 15.00 hod. v dňoch od 20.3.2017 do 13.4.2017
2. SO 03 – SO 02 Od č.d. 66 (Dečko) po č. d. 102, cesta 1/64 v km 64,252 - km 63,862 - od 08.30
hod. do 15.00 hod. v dňoch od 20.3.2017 do 13.4.2017
3. SO 05 – SO 03 Od č. d, 110 po č. d, 152, cesta 1/64 v km 63,328 - km 62,885 - od 08.30 hod.
do 15.00 hod. v dňoch od 23.3.2017 do 13.4.2017
4. SO 02 - Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská - Pod Katrušou, cesta I/64 v km 64,554 - km
64,259 - od 08.30 hod. do 15.00 hod. v dňoch od 18.4.2017 do 13.5.2017
5. SO 04 - Chodník Novozámocká ul. č. d, 89-125, cesta I/64 v km 63,235 - km 62,885 - od 08.30
hod. do 15.00 hod. v dňoch od 18.4.2017 do 14.5.2017
Newsletter mesta Nitry č. 14/2017. Vyšiel 13. 4. 2017. Vydalo Mesto Nitra - Útvar propagácie a cestovného
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