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Primátor
mesta Nitry

                                                                            Nitra  6. 11. 2014                                                           
                    

                                                                                                                 

P O Z V Á N K A

V zmysle par. 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších 
zmien a doplnkov

z v o l á v a m

46. zasadnutie  (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa

20. novembra 2014 o 8.00 h

v zasadačke Mestského úradu v Nitre (č. dv. 118), Štefánikova tr. 60

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa                         
14. 12. 1995 mat. č. 19

            Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 291/2014-MZ zo dňa 
9. 10. 2014 mat. č. 1573/2014

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Nízkoprahovom dennom centre           
pre deti a rodinu Centrum Slniečko, n. o., Hlboká 9, Nitra mat. č. 1603/2014

5. Správa o výsledku kontroly dodržiavania záväzkových vzťahov s dodávateľmi 
Mestské služby Nitra mat. č. 1601/2014

6. Správa    o    výsledku   následnej    finančnej    kontroly   v   Diecéznej   charite Nitra      
–  Nízkoprahové  denné   centrum,   Dom  charity   sv.   Rafaela,   Štúrova  57,    Nitra  

mat. č. 1618/2014

7. Správa o výsledku kontroly vybavovania pripomienok, podnetov a požiadaviek 
výborov mestských častí mat. č. 1619/2014
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8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Súkromnej základnej umeleckej 
škole TRALA, Ďurkova č. 18, Nitra  mat. č. 1620/2014

9. Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi 
ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2013 a návrh jej vysporiadania  mat. č. 1596/2014

10. Návrh územno-plánovacej dokumentácie: „Územný plán zóny Mlynárce I., Nitra.“ 
mat. č. 1605/2014

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2014, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť Územného plánu zóny Mlynárce I., Nitra mat. č. 1606/2014

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych   daniach 
mat. č. 1585/2014

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku              
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mat. č. 1586/2014

14. Návrh viacročného  rozpočtu Mesta Nitry  na roky  2015 – 2017    
mat. č. 1633/2014

15. Operačný  plán zimnej údržby miestnych komunikácií 2014 - 2015
mat. č. 1624/2014

16. Informatívna správa o obnove a revitalizácii národnej kultúrnej pamiatky Zoborský 
kláštor mat. č. 1594/2014

17. Návrh na realizáciu investičného zámeru mesta Nitry – Dostavba areálu Letného  
kúpaliska Sihoť formou verejno-súkromného partnerstva mat. č. 1626/2014

18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Základnej 
školy s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra (nebytový priestor zdravotného 
strediska v budove s. č. 32 na pozemku parc. č. 870 v k. ú. Dolné Krškany)

mat. č. 1632/2014

19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ZŠ Nábrežie 
mládeže – prenájom služobného bytu) mat. č. 1600/2014

20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Slovenská          
sporiteľňa, a. s., prenájom časti nehnuteľnosti) mat. č. 1625/2014

21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom          
nebytových priestorov a voľných  plôch  na Mestskej tržnici  na Štefánikovej tr. 50 
v Nitre    mat. č. 1630/2014

22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (M. Šimoneková, 
prenájom častí pozemkov v k. ú. Nitra na Štefánikovej tr.) mat. č. 1631/2014
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23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „E“ 
KN parc. č. 248/1 a časť pozemku „C“ KN parc. č. 926/5, k. ú. Dolné Krškany)

   mat. č. 1611/2014

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku 
parc. „C“ KN č. 1282/2 priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 1167, 1168, kat. 
úz. Nitra ul., Ďurková o. č. 13, 15) mat. č. 1616/2014-1

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „E“ 
KN parc. č. 361/1 a časť pozemku „E“ KN parc. č. 534/1, k. ú. Veľké Janíkovce) 

mat. č. 1612/2014

26. Návrh na odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitra a odovzdanie                     
do správy (Agro Janíkovce, s. r. o. „IBV Janíkovce“) mat. č. 1615/2014

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN   
parc. č. 3437/4 v k. ú. Nitra vo dvore na Spojovacej a Hodžovej ul.

mat. č. 1629/2014

28. Návrh na nakladanie  s nehnuteľnosťami  vo  vlastníctve  Mesta   Nitry (ZVS, a. s. –
kanalizácia - čerpacia stanica ČS4 -  parc. č. 299/95 a čerpacia stanica ČS5 -  parc. č. 
1570/4, k. ú. Dražovce – vecné bremeno) mat. č. 1609/2014

29. Návrh na vyradenie majetku – CSS Napervillská – Chrenovská
mat. č. 1623/2014

30. Návrh  na  odovzdanie  majetku  mesta  Nitry  do  správy  príspevkovej organizácie         
Mestské služby Nitra    mat. č. 1604/2014

31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Západoslovenská 
distribučná, a. s. v zastúpení B. V. REAL, s. r. o., parc. reg. C KN č. 4866/2, k. ú. 
Zobor –  vecné bremeno) mat. č. 1607/2014

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (SPP - Distribúcia, 
a. s. v zastúpení B. V. REAL, s. r. o., parc. reg. C KN č. 4866/2, k. ú. Zobor – vecné 
bremeno) mat. č. 1608/2014

33. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 247/2014-MZ zo dňa 
4. 9. 2014 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. 
Mlynárce - Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava - vecné bremeno Rýnska ul.)

  mat. č. 1613/2014

34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 99/2014-MZ zo dňa 
27. 3. 2014 (PPH Nitra, s. r. o., IČO: 47240750, prenájom pozemku na Podzámskej ul. 
č. 1) mat. č. 1583/2014

35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 255/2014-MZ zo dňa 
04. 09. 2014 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(prenájom časti z pozemku parc. č. 874/7, kat. úz. Chrenová pre spoločnosť DATA-
ZDROJ, a. s. Nitra) mat. č. 1602/2014
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36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 218/2014-MZ zo dňa 
26. 6. 2014 (k. ú. Nitra, pozemok pod trafostanicou Mostná ul.)

mat. č. 1638/2014

37. Návrh   na  zmenu   uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  č. 254/2014-MZ     
zo  dňa 04. 09. 2014 (k. ú. Nitra, pozemok pod trafostanicou Mostná ul.)

mat. č. 1614/2014

38. Návrh  na  zmenu  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v Nitre č. 182/2010-MZ            
zo  dňa 17. 06. 2010  (prepojovacia komunikácia – úsek pri  areáli Agrokomplexu GP  
č. 15/2009)        mat. č. 1628/2014

39. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 284/2013-MZ zo dňa 
12. 09. 2013 a uznesenia č. 440/2013-MZ zo dňa 12. 12. 2013 (Mestská elektráreň,           
a. s. v zastúpení Enermont, s. r. o. – vecné bremeno) mat. č. 1627/2014

40. Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (PhDr. 
Buday – SANDRO – odpredaj pozemku k. ú. Nitra) mat. č. 1593/2014

41. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Top 
Pharmex Rišňovce spol. s r. o. – odpredaj nebytových priestorov – lekáreň 
v poliklinike Klokočina, p. č. 7220/9 – k. ú. Nitra) mat. č. 1634/2014

42. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra 
(PROXENTA Private Equity, s. r. o., odpredaj časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 
4821/1, k. ú. Nitra) mat. č. 1635/2014

43. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
odpredaj časti pozemku „C“KN parc. č. 720/1, Párovská ul.)

mat. č. 1636/2014

44. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Zobor, odpredaj časti pozemku „C“KN parc. č. 790/1, Ružová ul.)

mat. č. 1637/2014

45. Interpelácie

46. Diskusia

47. Návrh na uznesenie

48. Záver

Jozef  D v o n č , v. r.    




