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   Sp. zn.: KSR-2022-98/2 

Výpis uznesení 
zo zasadnutia Správnej rady SPU v Nitre konaného dňa 22.11.2022 

 

  

 
Prítomní členovia:  
Ing. Peter Schultz, Ing. Pavol Hudec, Ing. Oľga Lajdová, CSc. MBA,  Ing. Zuzana Nouzovská,  doc. 
RNDr. Zita Izakovičová, PhD., prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., Bc. Emil Macho Ing. Peter Polák, 
PhD.,  Ing. Alexander Matušek, Ing. Miroslav Žiak   
Za SPU v Nitre: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Ing. Zuzana Gálová 
 
Program: 
1. Otvorenie a kontrola uznesení  
2. Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
3. Metodika a rozpis rozdelenia neúčelovej dotácie na rok 2022 pridelenej na základe dodatku 

č. 3 k dotačnej zmluve č. 0168/2022 
4. Žiadosť o udelenie súhlasu k predaju nepotrebného majetku SPU –  prevádzková budova 

a pozemky – ŠD Poľnohospodár, Vihorlatská ulica č. 10 v Nitre – doplnenie uznesenia 2.1 
SPU v Nitre zo dňa 11. 11. 2021. 

5. Schválenie účelu použitia finančných prostriedkov získaných z predaja majetku 
6. Rôzne  
 
 
2. Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
Predkladá: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka  

 
Uznesenie  17/2022/SR SPU 
Správna rada SPU v Nitre v súlade s § 15 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s 
Článkom 17 bod 1. písm. m) Štatútu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre po 
schválení Akademickým senátom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre schvaľuje  
Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora.  
 
Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov správnej rady SPU: 14 
Počet prezenčne prítomných členov: 10 
za návrh uznesenia: 10 hlasov,  proti: 0,  zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
 
3. Metodika a rozpis rozdelenia neúčelovej dotácie na rok 2022 pridelenej na základe 

dodatku č. 3 k dotačnej zmluve č. 0168/2022  
Predkladá : doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka  
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Uznesenie  18/2022/SR SPU 
Správna rada SPU v Nitre schvaľuje metodiku a rozpis rozdelenia neúčelovej dotácie zo 
štátneho rozpočtu pridelenej na základe dodatku č. 3 zo dňa 12. 8. 2022 k zmluve č. 0168/2022 
zo dňa 23. 3. 2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 
MŠVVaŠ SR na rok 2022, v predloženom znení. 
 
Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov správnej rady SPU: 14 
Počet prezenčne prítomných členov: 10 
za návrh uznesenia: 10 hlasov,  proti: 0,  zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
 
4. Žiadosť o doplnenie Uznesenia 2.1 Správnej rady SPU v Nitre zo dňa 11.11. 2021 k 

predaju nepotrebného majetku SPU v Nitre – ŠD Poľnohospodár 
Predkladá : doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka  

 
Uznesenie  19/2022/SR SPU 
Správna rada SPU v Nitre v súlade s § 13 ods. 1 písm. c)  zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní 
s majetkom  verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov dopĺňa 
Uznesenie 2.1 Správnej rady SPU v Nitre zo dňa 11. 11. 2021, ktorým SR SPU udelila 
predchádzajúci písomný súhlas na predaj nepotrebných nehnuteľností nachádzajúcich sa 
v k.ú. Chrenová, obec Nitra, okres Nitra, vedeného Správou katastra Nitra zapísaných na LV č. 
922, o znenie:  
   „ - stavba bez súpisného čísla - vonkajšie schodiská (požiarne) na pozemku registra C KN      

parcelné číslo 956/14, 
      - stavba bez súpisného čísla - vonkajšie schodiská (požiarne) na pozemku registra C KN      

parcelné číslo 956/15,  “. 
 

Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov správnej rady SPU: 14 
Počet prezenčne prítomných členov: 10 
za návrh uznesenia: 10 hlasov,  proti: 0,  zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
 
5. Schválenie účelu použitia finančných prostriedkov získaných z predaja majetku 

Predkladá : doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka  
 
Uznesenie  20/2022/SR SPU 
Správna rada SPU v Nitre v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
udeľuje svoj písomný súhlas k použitiu finančných prostriedkov z predaja nepotrebného 
nehnuteľného majetku SPU v Nitre – ŠD Poľnohospodár v sume 928 150 Eur na účel 
prefinancovania časti druhej splátky pohľadávky voči spoločnosti INPEK, s.r.o., so sídlom 
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, IČO: 34 105 620 vyplývajúcej z dohody o urovnaní. 
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Finančné prostriedky v sume 850 000 Eur budú navrátené do finančných zdrojov Rektorátu 
SPU v Nitre a finančné prostriedky v sume 78 150 Eur budú navrátené do finančných zdrojov 
Študentských domovov SPU v Nitre. 
 
Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov správnej rady SPU: 14 
Počet prezenčne prítomných členov: 10 
za návrh uznesenia: 10 hlasov,  proti: 0,  zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
 
Uznesenie  21/2022/SR SPU 
Správna rada SPU v Nitre v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
udeľuje svoj písomný súhlas k použitiu finančných prostriedkov z predaja nepotrebného 
hnuteľného majetku SPU v Nitre - motorové vozidlo (osobný automobil Citroën Jumper, 
evidenčné číslo vozidla NR 653DH) vo výške 1 257,50 Eur na účel dofinancovania kúpy 
univerzálneho skúšobného trhacieho stroja TESTOMETRIC X350-10. 
 
Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov správnej rady SPU: 14 
Počet prezenčne prítomných členov: 10 
za návrh uznesenia: 10 hlasov,  proti: 0,  zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Anna Božiková  
                          tajomník SR SPU v Nitre 

 
 
 

                                                                                                                  Ing. Peter Schultz, v. r.  
                                                                                                    predseda Správnej rady SPU v Nitre 


