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Primátor                                                                                                                                                                                                                                                        
mesta Nitry 
                                                                                                                    Nitra  14. 1. 2011                                                         
 

 

 

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 
 

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

27. januára 2011 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 v bodoch a), b)      mat. č. 19 
 
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v Základnej škole, ul. Nábrežie 

mládeže č. 5, Nitra        mat. č. 1/2011 
 
5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia zmluvy o rekultivácii skládky 

Katruša         mat. č. 2/2011 
 
6. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za II. polrok 

2010          mat. č. 8/2011 
 
7. Správa o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu (SF) Mestského úradu 

v Nitre          mat. č. 2045/2010 
 
8. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 23/2008 

o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení Dodatku č. 1 
          mat. č. 7/2011 
 
9. Informatívna správa o činnosti Nitrianskej investičnej, s.r.o., návrh zmien v spoločnosti 

a návrh čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti na rok 2011  
          mat. č. 12/2011 
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10. Návrh Dodatku č. 7 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb v Nitre v znení dodatkov č. 1 – 6   mat. č. 9/2011 
 
11. Návrh Dodatku č. 2 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb v Nitre      mat. č. 10/2011 
 
12. Návrh podnikateľského zámeru pre využitie areálu N-ADOVA – dopracovanie o ďalšie 

alternatívy         mat. č. 2000/2010-1 
 
13. Návrh na zvolenie prísediacich sudkýň z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 

obdobie 4 rokov od zloženia sľubu     mat. č. 13/2011 
 
14. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre  
          mat. č. 15/2011 
 
15. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na I. polrok 2011  
          mat. č. 18/2011 
 
16. Návrh na voľbu členov Redakčnej rady Mesta Nitry   mat. č. 21/2011 
 
17. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre               

na I. polrok 2011         mat. č. 19/2011 
 
18. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta v orgánoch školskej samosprávy 
          mat. č. 22/2011 
 
19. Návrh na voľbu členov výborov v mestských častiach z radov obyvateľov mesta Nitry  
          mat. č. 23/2011 
 
20. Návrh na zvolenie členov v komisiách Mestského zastupiteľstva v Nitre z radov ďalších 

osôb          mat. č. 24/2011 
 
21. Návrh na delegovanie zástupcov mesta Nitry do Dozorných rád spoločností - Službyt 

Nitra, s.r.o., Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., 
Nitra a Nitrianska investičná, s.r.o.      mat. č. 25/2011 

 
22. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Ing. Dušan Dobák a manž. Zuzana) 
          mat. č. 4/2011 
 
23. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 303/2010-MZ zo dňa              

28. 10. 2010 (ASTRAGAL s. r. o.)     mat. č. 16/2011 
 
24. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Horné 

Krškany, parc. č. 583 a 584/1, k. ú. Kynek parc. č. 271/19, 271/20 a 7/8, k. ú. Dolné 
Krškany parc. č. 1539/56)      mat. č. 17/2011 

 
25. Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 

(Lekáreň na Štúrovej ul. 38 v Nitre)     mat. č. 14/2011 
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26. Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 

(pozemky pri DK ORBIS)      mat. č. 20/2011 
 
27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Pozemky p. č. 803             

a  p. č. 807/2 v k. ú. Horné Krškany)      mat. č. 6/2011 
 
28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Farská ul. č. 50 – 

nebytový priestor č. 14)       mat. č. 5/2011 
 
29. Interpelácie 
 
30. Diskusia 
 
31. Návrh na uznesenie 
 
32. Záver 

 
 
 
 
 
 
        Jozef  D v o n č ,  v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že materiály uvedené v pozvánke pod por. č. 16 – 21 Vám 
budú doručené do Vašich priečinkov dodatočne. 


