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Z á p i s n i c a 

z 2. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
Dátum a miesto konania:   Nitra, 27. 1. 2011 
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnený:             - 
 
 

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 
 
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 
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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 
 
 
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 
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29. Interpelácie 
 
30. Diskusia 
 
31. Návrh na uznesenie 
 
32. Záver 
 
 

1. Otvorenie 
 
         Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny  
prítomných 29 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 
 

2. Voľba pracovných komisií 
 
primátor – predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení:  
 
predsedníčka – p. Renáta Kolenčíková   
členovia – pp. Juraj Gajdoš, Ivan Gavalovič, Anna Šmehilová a Jozef Trandžík. 
 
Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie) 
prezentácia - 26 
za - 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
primátor – predkladám návrh na voľbu poslanca povereného viesť zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na túto funkciu 
navrhujem poslanca MZ p. Jána Vanča. 
 
Hlasovanie č. 2 (o návrhu na voľbu poslanca p. Vanča) 
prezentácia – 27 
za – 27 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
primátor – dodatočne Vám boli doručené materiály uvedené v programe pod por. č. 17 – 21. 
Ide o:   
- mat. č. 19/2011 „Návrh  časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského 

zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2011“, 
- mat. č. 22/2011 „Návrh  na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta v orgánoch školskej 

samosprávy“,  
- mat. č. 23/2011 „Návrh  na voľbu členov Výborov v mestských častiach z radov obyvateľov 

mesta Nitry“,  
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- mat. č. 24/2011 „Návrh  na voľbu členov v komisiách Mestského zastupiteľstva v Nitre 
z radov ďalších osôb“, 

- mat. č. 25/2011 „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.“. 

 
Navrhujem vypustiť z dnešného rokovania materiál uvedený v pozvánke pod por. č. 16,          
mat. č. 21/2011 „Návrh na voľbu členov Redakčnej rady Mesta Nitry“. 
Ďalšie materiály, ktoré Vám boli doručené sú:  
- mat. č. 2048/2010 „Návrh Dodatku č. 5 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie 
SŠaRZ“, 
- mat. č. 2049/2010 „Návrh Prevádzkového poriadku, Tenisový areál Chrenová, Ďumbierska   

ul. “, 
- mat. č. 34/2011 „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2011“ a  
- mat. č. 33/2011 „Návrh na vystúpenie Mesta Nitry z členstva v záujmových združeniach“,   
ktoré navrhujem zaradiť v tomto poradí za bod 11 ako nové body 12, 13, 14, 15.  
Materiál č. 17/2011 „Návrh  časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre              
na I. polrok 2011“ uvedený pod por. č. 24 a mat. č. 20/2011 „Návrh  na voľbu členov výborov 
v mestských častiach z radov obyvateľov mesta Nitry“ uvedený pod por. č. 26 neboli 
prerokované v mestskej rade, preto na ich zaradenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov MZ.  
Navrhujem presunúť mat. č. 14/2011 „Návrh na schválenie zámeru nakladania                              
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Lekáreň na Štúrovej ul. 38 v Nitre)“ uvedený 
v programe pod por. č. 25 pred mat. č. 16/2011 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 303/2010-MZ zo dňa 28. 10. 2010 (ASTRAGAL s. r. o.)“, uvedený 
pod por. č. 23, nakoľko tieto materiály spolu súvisia.  
Okrem toho ste obdržali „Informatívnu správu k Zákonu č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí“, ktorú navrhujem prerokovať v bode 
Diskusia.  
 
Hlasovanie č. 3  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 2048/2010 „Návrh Dodatku č. 5 
Organizačného poriadku príspevkovej organizácie SŠaRZ“) 
prezentácia – 28 
za – 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 4 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 2049/2010 „Návrh Prevádzkového 
poriadku, Tenisový areál Chrenová, Ďumbierska ul.“) 
prezentácia – 29 
za - 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený 
 
Hlasovanie č. 5 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 34/2011 „Návrh na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte mesta na rok 2011“) 
prezentácia – 29 
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za – 29 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 6 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 33/2011 „Návrh na vystúpenie Mesta 
Nitry z členstva v záujmových združeniach“) 
prezentácia – 29 
za – 26 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 7 (o návrhu vypustiť z programu mat. č. 21/2011 „Návrh na voľbu členov 
Redakčnej rady Mesta Nitry“) 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 8 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 17/2011 „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)“) 
prezentácia - 28 
za – 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený 
 
Hlasovanie č. 9 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 20/2011 „Návrh na schválenie zámeru 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky pri DK ORBIS) “) 
prezentácia – 30 
za – 30 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 10 (o návrhu presunúť mat. č. 14/2011 „Návrh na schválenie zámeru nakladania 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Lekáreň na Štúrovej ul. 38 v Nitre)“ pred mat. 
č. 16/2011 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 303/2010-MZ             
zo dňa 28. 10. 2010 (ASTRAGAL s. r. o.)“) 
prezentácia - 28  
za - 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 11 (o návrhu programu ako celku vrátane schválených zmien) 
prezentácia - 30 
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za – 30 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem p. Štefana Klačka a           
p. Petra Košťála. 
Overovateľmi zápisnice z l. riadneho MZ bol p. Ján Greššo a Miloš Paliatka. 
 
Greššo - zápisnica z l. zasadnutia MZ bola napísaná v súlade s priebehom rokovania, čo som 
potvrdil svojím podpisom. 
 
Paliatka – potvrdzujem, že zápisnica z 1. zasadnutia MZ bola napísaná v súlade s priebehom 
rokovania, čo som potvrdil svojím podpisom.  
 
primátor - keďže pripomienky nie sú, považujem zápisnicu za schválenú.  
 

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

 
Buranská – konštatujem, že sa uznesenie plní a zostáva v platnosti. 
 
Hlasovanie č. 12 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  
uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo  dňa  14. 12. 1995 
konštatuje, že  
uznesenie č. 181/95-MZ  v bodoch a), b) sa plní a zostáva v platnosti) – uzn. č. 1/2011-MZ  
 
prezentácia – 29 
za – 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v Základnej škole,           
ul. Nábrežie mládeže č. 5, Nitra      mat. č. 1/2011 

 
Halmo – kontrola bola vykonaná v zmysle príslušných právnych predpisov na základe plánu 
kontrolnej činnosti hl. kontrolóra. Pri kontrole sme nezistili žiadne nedostatky.  
Správa o výsledku bola prerokovaná na zasadnutí mestskej rady dňa 11. 1. 2011.  
 
Hlasovanie č. 13 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v Základnej škole, ul.  Nábrežie mládeže 
č. 5,  Nitra 
berie na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v Základnej 
škole, ul.  Nábrežie mládeže č. 5,  Nitra) - uzn. č. 2/2011-MZ 
 
prezentácia – 29 
za – 29 
proti - 0 
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zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia zmluvy o rekultivácii 
skládky Katruša       mat. č. 2/2011 

 
Halmo - uvedená kontrola bola vykonaná v zmysle právnych predpisov na základe 
schváleného plánu kontrolnej činnosti.  
Správa bola prerokovaná na mestskej rade dňa 11. 1. 2011.  
 
Hlasovanie č. 14 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia zmluvy o rekultivácii skládky Katruša, 
berie na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia zmluvy 
o rekultivácii skládky Katruša) - uzn. č. 3/2011-MZ 

 
prezentácia – 28 
za – 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

6. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach            
za II. polrok 2010       mat. č. 8/2011 

 
Halmo – uvedenú správu predkladáme na základe Smernice Mesta Nitry č. 1/2010 o kontrole 
kvality podávaných jedál v školských jedálňach. Pracovník útvaru hl. kontrolóra vykonal 19 
kontrol v ZŠS, zameranie je v materiáli uvedené. Pri kontrole neboli zistené nedostatky.  
Správa bola prerokovaná na mestskej rade. 
 
Hlasovanie č. 15 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za  II. polrok 2010, 
berie na vedomie Správu z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských 
jedálňach za  II. polrok 2010) - uzn. č. 4/2011-MZ 

 
prezentácia – 28 
za – 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

7. Správa o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu (SF) Mestského 
úradu v Nitre        mat. č. 2045/2010 

 
Halmo - kontrola vychádzala z príslušných právnych predpisov na základe plánu kontrolnej 
činnosti. Tvorba a použitie fondu upravuje Kolektívna zmluva pri MsÚ. Pri kontrole sme 
zistili len nedostatok pri tvorbe prídelu do soc. fondu, čím došlo k porušeniu čl. 34 
Kolektívnej zmluvy, ale nebol porušený zákon č. 152/1994 o sociálnom fonde. Boli prijaté 
opatrenia, ktoré pokladáme za dostačujúce. Mestská rada prerokovala správu na svojom 
zasadnutí dňa 14. 12. 2010.  
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Hlasovanie č. 16 (o návrhu na uzn.:  Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu (SF) Mestského úradu v Nitre, 
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu (SF) 
Mestského úradu v Nitre) - uzn. č. 5/2011-MZ 
 
prezentácia – 29 
za – 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

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 
Chrenko – tento dodatok sme spracovali z toho dôvodu, že od l. l. 2011 došlo k účinnosti 
zákona č. 131/2010 o pohrebníctve a v rámci toho sme museli upraviť nové pojmy týkajúce sa 
nových hrobových a urnových miest, týka sa to technických parametrov a pojmov.  
 
Hlasovanie č. 17 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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, 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry                     
č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení Dodatku č. 1, 
ukladá riaditeľovi príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra zabezpečiť prostredníctvom 
referátu klientskeho centra služieb 
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry 
č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra na úradnej tabuli MsÚ 
v znení Dodatku č. 1                                        T: do 10 dní 

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým       T: do 30 dní,  K: ref. organizačný) 
 
- uzn. č. 6/2011-MZ 
 
prezentácia – 30 
za – 29 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

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 

 
Ondrejička – Nitrianska investičná svoju činnosť vyvíja a riadi na základe podnikateľského 
zámeru schváleného MZ v roku 2007. Dňa 10. 12. 2010 sa konalo Valné zhromaždenie 
Nitrianskej investičnej, s. r. o. v zastúpení primátorom Mesta Nitry Jozefom Dvončom. Valné 
zhromaždenie na návrh konateľa spoločnosti Ing. Mareka Šestáka schválilo zmenu 
organizačnej štruktúry spoločnosti. Na zasadnutí bol valným zhromaždením odvolaný 
z funkcie výkonného riaditeľa spoločnosti Ing. Marek Šesták s účinnosťou od 17. 12. 2010 a  
vymenovaný do funkcie výkonného riaditeľa spoločnosti Ing. Miroslava Ondrejičku  
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s účinnosťou od 1. 1. 2011. Konateľ spoločnosti Ing. Marek Šesták predložil valnému 
zhromaždeniu návrh prevádzkových a mzdových nákladov spoločnosti, vrátane návrhu 
transferu pre spoločnosť Nitrianska investičná, s. r. o. na základe predpokladaných nákladov 
spoločnosti na obdobie od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, ktorý súčasne zahŕňa aj mzdový fond 
výkonného riaditeľa spoločnosti podľa zmeny organizačnej štruktúry spoločnosti na celý 
kalendárny rok 2011.  
K hlavným činnostiam Nitrianskej investičnej za obdobie 2007 - 2010 patrilo zabezpečovanie 
realizácie projektov podnikateľskej zóny Juh a v Priemyselnom parku Sever. V materiáli je 
uvedený Sumár fin. prostriedkov akumulovaných Nitrianskou investičnou za obdobie 2007 - 
2010, takisto podiel poskytnutých a získaných fin. prostriedkov Nitrianskej investičnej za rok 
2007 - 2010 a Plán činnosti Nitrianskej investičnej na obdobie 2011 – 2014. Hlavné činnosti 
tvorí hlavne príprava územia Párovských Lúk pre výstavbu novej mestskej štvrte v spolupráci 
s developerom a Mestom Nitra, spracovanie posudku v tejto oblasti, príprava územnej 
a stavebnej dokumentácie, spracovanie projektov pre získanie dotácií na výstavbu inž. sietí 
z EÚ alebo štátnych dotácií 2013 – 2014, vypracovanie projektov pre podporu výstavby               
zo ŠFRB z ministerstva výstavby, rokovania s investormi o  ich etablovaní v Meste Nitra, 
pomoc a riešenie požiadaviek jestvujúcim investorom v PP SEVER a PZ JUH, rozšírenie PZ 
JUH o ďalších investorov, zabezpečovanie operatívnej zmeny podnikateľského plánu 
o využití areálu N-DOVA, spolupráca, navrhovanie riešenia s dotknutými organizáciami, 
respektíve pôsobiacimi v areáli N-ADOVA a ostatné činnosti v tomto areálu. V prílohe je 
uvedená nová štruktúra spoločnosti, hospodárenie a návrh transferu pre Nitriansku investičnú, 
výdavky na obdobie  od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, aký je predpokladaný zisk z podnikateľskej 
činnosti spoločnosti, transfer pre výkonného riaditeľa na obdobie 12 mesiacov a celkový 
požadovaný transfer.  
 
Štefek – dávam doplňujúci návrh – písmeno d) odvoláva - doplniť „Ing. Miroslava 
Mikulášika“.  
 
Hlasovanie č. 18 (o pozmeň. návrhu p. Štefeka – odvolať Ing. Mikulášika) 
prezentácia – 30 
za – 27 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 19 (o návrhu na uzn. ako celku vrátane schválenej zmeny: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo  
1. Informatívnu správu o činnosti Nitrianskej investičnej, s. r. o. za obdobie 2007–2010 

a plán činnosti pre obdobie 2011–2014  
2. Návrh na odvolanie členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná,     

s. r. o. s účinnosťou ku dňu výmazu z obchodného registra 
3. Návrh čerpania mzdových a  prevádzkových prostriedkov spoločnosti Nitrianska 

investičná, s. r. o. na rok 2011 
a)      b e r i e   n a   v e d o m i e 

Informatívnu správu o činnosti Nitrianskej investičnej, s. r. o. za obdobie 2007–2010 
a plán činnosti pre obdobie 2011–2014 
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b) o d v o l á v a 
JUDr. Mareka Ďurana 
Ing. Antona Letka 

 Ing. Jozefa Čuboňa 
         Ing. Miroslava Mikulášika 

z funkcie členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. 
s účinnosťou ku dňu výmazu z obchodného registra 

c)      s ú h l a s í 
s návrhom čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti Nitrianska   
investičná, s. r. o. na rok 2011 
u k l a d á 

1. konateľovi obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. vykonať v zákonom 
stanovených lehotách všetky úkony súvisiace so schválenými   zmenami  v obchodnej 
spoločnosti               T: 31. 3. 2011 

2. prednostovi MsÚ predložiť rozpočtové opatrenie na zabezpečenie transferu pre 
spoločnosť Nitriansku  

      investičnú, s. r. o. vo výške podľa odsúhlaseného návrhu čerpania mzdových  
a prevádzkových prostriedkov spoločnosti    T: 27. 1. 2011) 

 
- uzn. č. 7/2011-MZ 
 
prezentácia – 30 
za – 30 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.   
 

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 

 
Moravčíková – predmetom návrhu je presun pôsobnosti a výkon činnosti ZOS na J. Kráľa 
z organizácie Správa zariadení na Zariadenie pre seniorov Zobor. V súvislosti s týmto 
materiálom predkladám aj doplňujúci návrh, ktorý so zmenami v Zriaďovacej listine súvisí, 
a týka sa včlenenia sociálnej výdajne, ktorá je prevádzkovaná organizáciou a nie je ešte 
začlenená do Zriaďovacej listiny organizácie.   
 
Štefek – osvojujem si doplňujúci návrh p. riaditeľky. 
 
Kolenčíková – mestská rada prerokovala návrh Dodatku č. 7 Zriaďovacej listiny príspevkovej 
organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre v znení dodatkov č. 1 – 6 a odporúča 
ho MZ schváliť podľa predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie č. 20 (o doplňujúcom návrhu – za bod 2) sa v texte návrhu vkladajú nové body 3), 
4) znenia:   

„3. V článku I.  ods. 2, v bode 2.1 sa na konci textu dopĺňa nová odrážka: „– v Sociálnej   
výdajni potravín “ 

4. V článku III. Organizácia sa člení na: 
      sa dopĺňa nový bod: „9. Sociálna výdajňa potravín““) 

 
prezentácia - 28 
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za - 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 21 (o návrhu na uzn. ako celku vrátane schválenej zmeny: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh Dodatku č. 7  Zriaďovacej listiny príspevkovej 
organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre v znení dodatkov č. 1 - 6 
schvaľuje Dodatok č. 7 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre v znení dodatkov č. 1 – 6 podľa predloženého návrhu, vrátane 
nasledovných schválených zmien: 
- za bod 2) sa v texte návrhu vkladajú nové body 3), 4) znenia:   

„3. V článku I.  ods. 2, v bode 2.1 sa na konci textu dopĺňa nová odrážka: „– v Sociálnej   
výdajni potravín “ 

       4. V článku III. Organizácia sa člení na: 
     sa dopĺňa nový bod: „9. Sociálna výdajňa potravín““) – uzn. č. 8/2011-MZ 

 
prezentácia – 28 
za – 27 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

11. Návrh Dodatku č. 2 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre    mat. č. 10/2011 

 
Moravčíková – predmetom návrhu Dodatku Organizačného poriadku organizácie je tiež 
rozhodnutie o presune pôsobnosti a výkonu činnosti ZOS, ktoré bolo presunuté na Zariadenie 
pre seniorov Zobor, a tým je potrebné vyňať ho z Organizačného poriadku.  
Podávam tiež doplňujúci návrh v rámci presunov Organizačného poriadku organizácie, 
ktorého predmetom je začlenenie sociálnej výdajne do Organizačného poriadku organizácie.  
 
Štefek – osvojujem si návrh p. riaditeľky. 
 
Hlasovanie č. 22 (o osvojenom návrhu p. Štefeka - za bodom 2. sa v texte návrhu vkladá 
znenie: „V časti III. § 9 Organizačné členenie 
v bode 2 Úsek sociálnych služieb a prevádzkovo ekonomických činností  
- sa v texte dopĺňa bod 2.23 Sociálna výdajňa potravín 
V časti III. § 10 Členenie úsekov 
v bode 2 Úsek sociálnych služieb a prevádzkovo ekonomických činností 
- sa v texte dopĺňa bod 2.23 Sociálna výdajňa potravín 

2.23.1 – prevádzkový pracovník/prevádzková pracovníčka – 1 
V časti III. § 11 Činnosť úsekov 
sa v texte dopĺňa bod  2.23.1 – prevádzkový pracovník/prevádzková pracovníčka  
- príprava, evidencia, obodovanie a distribúcia dodaného tovaru 
- výkon dennej sumarizácie vydaného tovaru 
- kontakt s odkázanými klientmi 
- dodržiavanie hygienických predpisov pri manipulácii s potravinami a ostatným tovarom, 
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- zodpovednosť za zverený majetok a inventár 
- zabezpečovanie a zodpovednosť za stav a bežnú údržbu a čistotu prevádzkových 

priestorov 
- zodpovednosť za dodržiavanie zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“)               
 
prezentácia – 30 
za – 30 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 23 (o návrhu ako celku vrátane tejto zmeny: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh Dodatku č. 2 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa  
zariadení sociálnych služieb v Nitre, 
schvaľuje Dodatok č. 2 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre podľa predloženého návrhu, vrátane schválených zmien)  
-  uzn. č. 9/2011-MZ 
 
prezentácia – 28 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

12. Návrh - Dodatku č. 5 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie SŠaRZ 
         mat. č. 2048/2010 
Dovičovič – návrh vychádza z potreby zmeny, ku ktorej došlo tým, že SŠaRZ odstúpila od 
zmluvy s Tenisovým klubom dňa 14. 10. 2010 a dňom l5. 10. 2010 začala tenisový areál na 
Chrenovej prevádzkovať so svojimi pracovníkmi, ktorí od tohto termínu pracujú pre SŠaRZ 
na základe dohôd o vykonaní práce. Tento stav je potrebné zmeniť, a preto je potrebné 
doplniť v Organizačnom poriadku vytvorenie navrhovaných pracovných pozícií - l 
zamestnanec na úrovni vedúceho prevádzky, 4 zamestnanci v pozícií kurtára, údržbára, ich 
pracovnou náplňou je prevádzka. Týmto počtom sa pokrýva potrebný rozsah pracovnej doby, 
ktorý je nutný, aby tenisový areál fungoval v celodennej a celoročnej prevádzke s výnimkou 
niekoľkých dní, kedy areál nie je funkčný.    
 
Hlasovanie č. 24  (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh - 
Dodatku č. 5 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie SŠaRZ, 
schvaľuje Dodatok č. 5 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie SŠaRZ podľa 
predloženého návrhu) – uzn. č. 10/2011-MZ  
     
prezentácia – 30 
za – 29 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
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14. Návrh Prevádzkového poriadku, Tenisový areál Chrenová, Ďumbierska ul.  
         mat. č. 2049/2010  
Dovičovič – v súvislosti s prevzatím funkcie správcu aj prevádzky Tenisového areálu                   
na Ďumbierskej ulici bolo potrebné vypracovať Prevádzkový poriadok a v zmysle našej 
legislatívy jeho schválenie podlieha MZ.   
 
Kretter – tenisový areál je mimoriadne lukratívny objekt, všade je tenisový areál ziskový. 
Predkladám návrh: MZ ukladá riaditeľovi príspevkovej organizácie SŠaRZ vypracovať 
„Pravidlá pre vyberanie peňažných úhrad za používanie športových objektov Tenisového 
areálu, Chrenová, Ďumbierska ul.“.                     T: 15. 3. 2011,    K: MR      
 
Hlasovanie č. 25 (o návrhu p. Krettera) 
prezentácia – 30 
za – 29 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 26 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh Prevádzkového poriadku, Tenisový areál Chrenová, Ďumbierska ul., 
schvaľuje Prevádzkový poriadok, Tenisový areál Chrenová, Ďumbierska ul. podľa 
predloženého návrhu  
ukladá riaditeľovi príspevkovej organizácie SŠaRZ vypracovať „Pravidlá pre vyberanie 
peňažných úhrad za používanie športových objektov Tenisového areálu, Chrenová, 
Ďumbierska ul.“                  T: 15. 3. 2011    K: MR) - uzn. č. 11/2011-MZ 
 
prezentácia – 29 
za – 29 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
15. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2011        mat. č. 34/2011 
          
Keselyová – v príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšiť pol. daň z príjmov FO o  l 465 000 
€. Ide o zvýšenie podielových daní zo štátneho rozpočtu., a to z dôvodu už zverejnených 
údajov rozdelenia výnosu podielových daní na jednotlivé mestá a obce.  
Ďalší príjem, ktorý navrhujeme zaradiť do rozpočtu je vrátenie fin. prostriedkov Energetickou 
agentúrou, s ktorou má Mesto Nitra uzatvorenú  zmluvu, v ktorej sa zaviazalo financovať ich 
prevádzkové náklady vo výške 2l %. Minulý rok nezískali fin. prostriedky z EÚ a Mesto Nitra 
agentúru vyfinancovalo v roku 2010 čiastkou 67 tis. €. Tieto prostriedky je Energetická 
agentúra povinná vrátiť mestu, čiže táto čiastka predstavuje vrátenie príspevku z roku 2010. 
Vo výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme v kapitole komunálnej činnosti a ŽP zaradiť 
a zvýšiť výdavok transfer pre MHD vo výške vykrytia časti straty MAD v roku  2009. 
Uznesením č. 218/2010  MZ súhlasilo s úhradou  vykázanej straty za rok 2009 vo výške 
1 344 875,- €, časť straty bola vykrytá z rozpočtu 2010 a čiastka 1 097 380 € zostáva na 
vykrytie v roku 2011. V odd. komunálnych činností navrhujeme zvýšiť výdavok na VO, a to 
na spotrebu el. energie vzhľadom k tomu, že cena el. energie bola zvýšená. Firme ELcomp sa  
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podarilo vyrokovať s Elektrárňami navýšenie ceny o 4 %, pôvodný návrh na zvýšenie bol             
o 9 %.  
Ďalej navrhujeme zaradiť do odd. komunálnych činností zvýšené výdavky na verejné 
osvetlenie vzhľadom k tomu, že na území mesta bol zvýšený počet svietidiel o 19l ks. 
V kapitole na odd. správy majetku navrhujeme zaradiť Transfer Nitrianskej inv. spoločnosti 
na základe schváleného uznesenia na dnešnom zasadnutí MZ.  
V kapitole Vnútorná správa navrhujeme zaradiť transfer pre Energetickú agentúru vo výške 
29 390 € na vykrytie fin. prostriedkov do prijatia platby z EÚ.  
V kapitole oddelenia výstavby a rozvoja navrhujeme zaradiť výdavky na Ostatné práce 
súvisiace s PPD a s realizáciou stavieb, ktoré prešli z roku 2010 do rozpočtu roku 2011. 
Navrhujeme zvýšiť výdavok Energetická certifikácia objektov na zrealizovanie energetickej 
certifikácii projektu rekonštrukcia ZŠ Benkova, ktorú je potrebné doložiť ku kolaudácii 
stavby. Ďalej navrhujeme zaradiť 3 PD, a to na byt. domy Na Kmeťovej ulici. Mesto Nitra 
plánuje podať žiadosť o nenávratnú dotáciu na výstavbu nájomných bytov, k čomu je 
potrebné doložiť PD k úz. rozhodnutiu, stavebnému povoleniu, ale aj realizačný projekt.  
Ďalej navrhujeme zaradiť PPD prístupová komunikácia k ZŠ Fatranská, parkoviska pri 
Poliklinike na Chrenovej a  PD rozšírenie ulice Golianova.  
Mestská rada materiál prerokovala dňa 25. l. 2011 a odporučila MZ schváliť rozpočtové 
opatrenia podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č. 27 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2011 
schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta  na rok 2011 podľa predloženého návrhu) 
- uzn. č. 12/2011-MZ 
 
prezentácia – 26 
za - 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
16. Návrh na vystúpenie Mesta Nitry z členstva v záujmových združeniach 
           mat. č. 33/2011  
Kršiak – návrh je predložený z dôvodu vykonaného auditu, v ktorých záujmových 
združeniach je Mesto Nitra členom a v ktorých uhrádza členské poplatky a príspevky. Pokiaľ 
ide o skupinu združení - Únia miest Slovenska, ZMOS, Klub primátorov miest SR, ide 
o identické záujmové združenia, ktoré vykonávajú činnosť zastupovania obcí a miest voči št. 
orgánom a inštitúciám a v poslednom čase je táto činnosť chápaná ako duplicitná. ZMOS ako 
záujmové združenie, ktoré má väčšiu členskú základňu a je etablované dlhšie, má aj vyššiu 
vyjednávaciu autoritu voči št. orgánom a inštitúciám, preto je predložený návrh na vystúpenie 
z Únie miest Slovenska a jej platformy a Klubu primátorov miest SR, nakoľko nie je účelné, 
aby sa ďalej okrem členských poplatkov aj administratívne, aj časovo zaťažovala činnosť 
Mesta. Pokiaľ ide o Asociáciu zdravých miest, táto nemá spracovaný ani dokument, ktorý by 
koncepčne ponímal premietanie činnosti do praxe. Ide iba o organizáciu nejakých podujatí, 
ktoré sa len teoreticky snažia posúvať tieto činnosti ďalej. Mesto má dostatočne naštartovanú 
aj oblasť podpory zdravia obyvateľstva napr. projektom Zdravé mesto, Primátorská kvapka 
krvi, alebo iné, ktoré mesto podporuje, preto tento materiál podporuje aj vystúpenie 
z Asociácie zdravých miest Slovenska.  
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Vančo – dávam návrh, aby sme z ušetrených prostriedkov mesta uvažovali nad vstupom                
do Medzinárodného spoločenstva európskych miest, lebo nie sme v žiadnom medzinárodnom 
projekte.  
 
primátor  - na základe vášho návrhu sme posudzovali účasť mesta v 9 domácich inštitúciách,  
tri navrhujeme ukončiť alebo pozastaviť s tým, že by sme zmapovali na úrovni mesta a  
mestských organizácií naše členstvo v medzinárodných inštitúciách a predložili by sme 
v marci informatívnu správu.  
 
Hlasovanie č. 28 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
vystúpenie Mesta Nitry z členstva v záujmových združeniach 
schvaľuje vystúpenie Mesta Nitry 
1. z Únii miest Slovenska 
2. z Klubu primátorov miest SR 
3. z Asociácie zdravých miest Slovenska 

splnomocňuje primátora mesta Nitry na vykonanie úkonov smerujúcich k ukončeniu členstva 
Mesta Nitry v uvedených záujmových združeniach v zmysle schváleného uznesenia)  

- uzn. č. 13/2011-MZ 

 
prezentácia – 30 
za - 26 
proti - 1 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený.  
 

17. Návrh podnikateľského zámeru pre využitie areálu N-ADOVA – dopracovanie 
o ďalšie alternatívy      mat. č. 2000/2010-1 

 
Ondrejička - v zmysle uzn. č. 291/2010 zo dňa 28. 10. 2010 MZ prerokovalo návrh 
podnikateľského zámeru pre využitie areálu N-ADOVA s tým, že vrátilo materiál                       
na dopracovanie o ďalšie alternatívy v termíne 31. 12. 2010. Predkladám návrh na upresnenie 
a doplnenie využitia objektov a plôch, ktoré má v prenájme prísp. org. mesta Mestské služby 
Nitra. Jedná sa o: 
- objekt na par. č. 777/1, ktorý sa nachádza v zadnej časti objektu, kde sú voľné plochy 
o rozlohe cca 2 000 m2 s plánovaným využitím na umiestnenie linky na drvenie betónu 
a stavebnej sutiny so skládkou vstupného materiálu a drviny,  
- o sklad hotových výrobkov na parc. č. 777/1 o rozlohe 416 m2, kde sa jedná 
o prevádzkovanie gátera – rámovej píly na výrobu reziva, ktorá by spracovávala guľatinu 
získanú výrubom drevín z územia mesta Nitry, 
- o výrobný objekt na parc. č. 783,  jedná sa o prednú časť s názvom „Múčkareň“ o rozlohe 
cca 500 m2, kde je plánované využitie pre spol. PURUM SK, s.r.o. z  Holíča, ktorá predložila 
spoločnosti Nitrianska investičná prezentáciu so zámerom vybudovania priemyselno-
technického areálu v priestoroch tohto objektu. Jednalo by sa o prevádzku rotoclavy – linky 
na sterilizáciu odpadu na regranulát prípadne výrobu protihlukových stien ako stavebného 
materiálu.  
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Materiál obsahuje postup spol. Nitrianska investičná pri získavaní investorov – 
podnájomníkov do areálu N-ADOVA, ktorý je rozčlenený na: 1/ Predstavenie areálu 
investorom s príslušnými aktivitami, 2/ uzatvorenie zmluvy o spolupráci s Nitrianskou 
investičnou a  3/ uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy s  Nitrianskou investičnou 
a uzatvorenie NZ s konkrétnymi podmienkami. Každé uzatvorenie NZ by podliehalo 
schváleniu v MZ. Ponuka bola v januári zaslaná 50-im firmám, ku dnešnému dňu sa 
uskutočnili tri stretnutia, v priebehu budúceho týždňa budú dve stretnutia, aj s obhliadkou 
v priestoroch N-ADOVA.    
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 11. 1. 2011 prerokovala návrh a odporúča MZ vziať na 
vedomie Návrh podnikateľského zámeru pre využitie areálu N-ADOVA – dopracovanie 
o ďalšie alternatívy.  
 
Hlasovanie č. 29 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
podnikateľského zámeru pre využitie areálu N-ADOVA – dopracovanie o ďalšie alternatívy 
berie na vedomie Návrh podnikateľského zámeru pre využitie areálu N-ADOVA – 
dopracovanie o ďalšie alternatívy) – uzn. č. 14/2011-MZ 
 
prezentácia – 29 
za – 27 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.   
 

18. Návrh na zvolenie prísediacich sudkýň z radov občanov pre Okresný súd Nitra 
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu   mat. č. 13/2011 

 
Buranská – príslušné VMČ ako aj predseda okresného súdu sa k návrhu vyjadrili kladne, 
odporúčajú ich zvolenie. Ide o  pp. Melindu Hajtingerovú, Zlaticu Lukáčikovú a Zuzanu 
Beneovú, všetky tri spĺňajú zákonom stanovené podmienky.  
 
Hlasovanie č. 30 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zvolenie prísediacich sudkýň z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 
rokov od zloženia sľubu 
volí 
1. Melindu Hajtingerovú, nar. 24. 08. 1960, bytom Slávičie chodníky 19, Nitra 
2. Zlaticu Lukáčikovú, nar. 29. 09. 1948, bytom Pod zlatým brehom 76, Nitra 
3. Zuzanu Beneovú, nar. 29. 10. 1962, bytom Willermova 2, Nitra 
 
za prísediace sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov   
od zloženia sľubu) – uzn. č. 15/2011-MZ 
 
prezentácia – 29 
za – 28 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
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19. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre  
          mat. č. 15/2011 
Kršiak –  tento materiál bol spracovaný z toho dôvodu, že v priebehu roka 2010 nadobudla 
účinnosť novela zákona o obecnom zriadení, ktorá diferencovala právomoci MZ a primátora 
mesta a do výlučnej právomoci MZ zverila právomoc schvaľovať odmeňovanie poslancov 
MZ. Doteraz platný Poriadok odmeňovania riešil aj zamestnancov Mesta aj poslancov. 
Materiál je spracovaný z toho dôvodu, aby došlo k naplneniu novely zákona o obecnom 
zriadení s tým, že MZ schváli Zásady odmeňovania poslancov, pričom Poriadok odmeňovania 
zamestnancov mesta je vo výlučnej právomoci primátora mesta. Pokiaľ ide o výšku odmien, 
kopírujú schválené výšky odmien z predchádzajúceho obdobia.   
 
Hlasovanie č. 31 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh Zásad 
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre, 
schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre podľa 
predloženého návrhu) - uzn. č. 16/2011-MZ 
 
prezentácia - 23 
za - 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

20. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na I. polrok 
2011         mat. č. 18/2011 

 
Burda – ako predseda Mestskej mediálnej rady predkladám Časový plán zasadnutí Mestskej 
mediálnej rady. Podľa Stanov mestskej mediálnej rady je povinná zasadnúť minimálne raz za 
dva mesiace, preto je program stanovený tak, že sa budeme schádzať raz za dva mesiace, 
v prípade potreby zvoláme mimoriadne zasadnutie. 
 
primátor – mestská rada na svojom zasadnutí 25. 1. 2011 prerokovala návrh časového plánu a 
odporučila MZ schváliť časový plán zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre  na I. polrok 
2011 podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č. 32 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  
časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre  na I. polrok 2011 
schvaľuje časový plán zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre  na I. polrok 2011 podľa 
predloženého návrhu) - uzn. č. 17/2011-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

21. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva 
v Nitre na I. polrok 2011       mat. č. 19/2011 

 
primátor – materiál predkladajú predsedovia stálych komisií. 
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Hlasovanie č. 33 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  
časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2011 
schvaľuje časové plány zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                       
na I. polrok 2011 podľa predloženého návrhu) - uzn. č. 18/2011-MZ 
 
prezentácia - 27 
za - 27 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

22. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta v orgánoch školskej 
samosprávy        mat. č. 22/2011 

 
Sládečková – predkladáme materiál na delegovanie zástupcov do orgánov šk. samosprávy 
z dôvodu zmien v zložení mestského zastupiteľstva. Navrhujeme odvolať všetkých 
delegovaných zástupcov mesta v orgánoch šk. samosprávy a následne delegovať nových 
zástupcov mesta do orgánov šk. samosprávy podľa predloženého návrhu. 
 
primátor – mestská rada prerokovala a odporúča MZ a) odvolať delegovaných zástupcov 
mesta z orgánov školskej samosprávy podľa predloženého návrhu 
b) schváliť delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy podľa    
predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie č. 34 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh  na 
odvolanie a delegovanie zástupcov mesta v orgánoch školskej samosprávy    
a) odvoláva delegovaných zástupcov mesta z orgánov školskej samosprávy podľa 

predloženého návrhu 
b) schvaľuje delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy podľa 

predloženého návrhu) - uzn. č. 19/2011-MZ 
 
prezentácia – 27 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

23. Návrh na voľbu členov výborov v mestských častiach z radov obyvateľov mesta 
Nitry          mat. č. 23/2011 

 
Štefek – na základe návrhov poslancov MZ a poslaneckých klubov predkladám návrh                  
na zvolenie členov VMČ z radov obyvateľov.  
Osvojujem si stanovisko mestskej rady, aby bolo dovolených vo:  
VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany: 6 obyvateľov 
VMČ č. 2 – Staré mesto: 7 obyvateľov 
VMČ č. 3 – Čermáň: 6 obyvateľov 
VMČ č. 4 – Klokočina: 10 obyvateľov 
VMČ č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce: 6 obyvateľov 
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VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce: 5 obyvateľov 
VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce: 9 obyvateľov. 
 
primátor – Mestská rada v Nitre prerokovala Návrh na voľbu členov výborov v mestských 
častiach z radov obyvateľov mesta Nitry a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
a) schváliť počet členov výboru z radov obyvateľov mesta Nitry podľa návrhu  
b) zvoliť členov výborov v mestských častiach z radov obyvateľov mesta Nitry.  
 
Weber – po konzultácii s  MO SDKÚ, ktorej som členom predkladám návrh na Ing. arch. 
Igora Feníka, ktorý je odborný architekt a má záujem pracovať vo VMČ Staré mesto kde býva 
a p. Kláru Malejčíkovú, ktorá má záujem byť členkou VMČ Zobor – Dražovce. 
 
Štefek – návrhy predkladali zvolení poslanci MZ, predsedovia VMČ.  
Dávam procedurálny návrh, že pokiaľ počet návrhov súhlasí so schváleným počtom 
obyvateľov, aby sme o nich hlasovali an blok a ak je u VMČ návrhov viac, aby sme hlasovali 
najskôr o počte, ktorý súhlasí so schváleným počtom obyvateľov, ako sú uvedené v poradí. 
V prípade Dolných a Horných Krškán o  prvých 6 a v prípade Klokočiny o prvých 10, inde 
návrhy súhlasia. O pozmeňovacom návrhu p. Webera ako o prvom.  
 
Hlasovanie č.  35 (o osvojenom stanovisku z mestskej rady p. Štefekom na počty členov 
z radov obyvateľov mesta Nitry v jednotlivých VMČ) 
prezentácia – 29 
za – 29 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Buranská – v zmysle Zásad, ods. 6 - návrh na zvolenie členov z radov obyvateľov podávajú 
príslušní poslanci, ktorí boli zvolení v príslušnej MČ.  
 
primátor - z toho dôvodu o p. Malejčíkovej nebudeme  hlasovať.  
 
Hlasovanie č. 36 (o návrhu p. Webera za člena do VMČ 2  Staré mesto doplniť Ing. arch. 
Igora Fenika ako náhradníka č. 8) 
prezentácia – 29 
za – 3 
proti - 4 
zdržali sa - 22 
Návrh nebol schválený.  
 
Hlasovanie č. 37 (o návrhu:   MZ volí vo výboroch v mestských častiach členov z radov 
obyvateľov mesta Nitry VMČ č.  1 – Dolné Krškany, Horné Krškany:  
1. Peter Bábik, Cirmánska 6, 949 05 Nitra, 
2. Ján Divinec, Dvorčanská 33, 949 05 Nitra,  
3. Erik Duchoň, Záborského 1, 949 05 Nitra,  
4. Jozef Horváth, Novozámocká 36, 949 05 Nitra,  
5. Darina Sonnenscheinová, Zelená 29, 949 05 Nitra,  
6. František Refka, Pod Katrušou, 3, 949 05 Nitra, 
 
prezentácia – 29 
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za – 28 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 38 (o návrhu:  MZ volí vo výboroch v mestských častiach členov z radov 
obyvateľov mesta Nitry VMČ č.2 – Staré mesto – an blok: 
1. Renáta Supuková, Hollého 6, 949 01 Nitra, 
2. Lívia Šumichrastová, Štúrová 35, 949 01 Nitra, 
3. Dušan Dobák, Janka Kráľa 78, 949 01 Nitra, 
4. Anna Trakovická, Párovská ul. 22, 949 01 Nitra, 
5. Martin Hetényi, Štefánikova 64, 949 01 Nitra, 
6. Martin Čaja, Za Ferenitkou 11, 949 01 Nitra, 
7. Peter Ostertág, Kráľovská cesta 2, 949 01 Nitra) 
 
prezentácia – 28 
za – 27 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 39 (o návrhu:  MZ volí vo výboroch v mestských častiach členov z radov 
obyvateľov mesta Nitry VMČ č. 3 – Čermáň: 
1. Alena Gajdošová, Hornočermánska 39/A, 949 12 Nitra, 
2. Dalibor Repa, Golianova 107, 949 12 Nitra, 
3. Milan Surovec, Ľ. Čuláka 22, 949 12 Nitra, 
4. Mgr. Katarína Rácová, Južná 25, 949 12 Nitra, 
5. Anton Letko, Hanulova 34, 949 12 Nitra, 
6. František Maťo, Hattalova 4, 949 12 Nitra 
 
prezentácia – 29 
za – 27 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 40 (o návrhu:  MZ volí vo výboroch v mestských častiach členov z radov 
obyvateľov mesta Nitry VMČ č. 4 – Klokočina: 
1. Jozef  Frišo, Žilinská 28, 949 11 Nitra,   
2. Iveta Horková, Benkova 12, 949 11 Nitra,  
3. Jozef Mrkvica, Mons. Vagnera 16, 949 11 Nitra,  
4. Ing. arch. Juraj Císar, Popradská 15, 949 11 Nitra,     
5. Katarína Petrášová, Škultétyho 5, 949 11 Nitra,     
6. Ľubomír Svitač, Novomeského 55, 949 11 Nitra,    
7. Milan Lapšanský, Bizetova 13, 949 11 Nitra,  
8. Miroslav Holka, Nitrianska 12, 949 11 Nitra, 
9. Miloš Murančík, Golianova 62, 949 11 Nitra,     
10. Zuzana Volfová, Čajkovského 23, 949 11 Nitra)  
  
prezentácia - 29 



 21 

za – 27 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 41 (o návrhu:  MZ volí vo výboroch v mestských častiach členov z radov 
obyvateľov mesta Nitry VMČ č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce: 
1. Ľudmila Kotýnková, Na Hôrke 11,  949 11 Nitra, 
2. Peter Kečkeš, Viničky 1, 949 11 Nitra,  
3. Soňa Petríková, Remeselnícka 23,  949 11 Nitra,  
4. Marián Čery, Ovocinárska 23, 949 11 Nitra, 
5. Eva Pupíková, Hydinárska ul. 33, 949 11 Nitra, 
6. Jozef Tatár, Murániho 16, Nitra 
 
prezentácia - 28 
za – 27 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 42 (o návrhu:  MZ volí vo výboroch v mestských častiach členov z radov 
obyvateľov mesta Nitry VMČ č. 6 – Zobor Dražovce: 
1. Štefan Mišuta, Severná ul. 1, 949 01 Nitra, 
2. Ing. Igor Urbaník, Dolnohorská ul. 51, 949 01 Nitra, 
3. Mária Valachová, Metodova ul. 75, 949 01 Nitra, 
4. MUDr. Daniel Magula, Kláštorská ul. 32, 949 01 Nitra, 
5. Ing. Emil Kviatkovský, Hornozoborská 23, 949 01 Nitra 
 
prezentácia – 29 
za  - 28 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 43 (o návrhu:  MZ volí vo výboroch v mestských častiach členov z radov 
obyvateľov mesta Nitry VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce: 
1. Pavol Halák, Dlhá 104, 949 01 Nitra, 
2. Július Kárász, Tr. A. Hlinku 13, 949 01 Nitra, 
3. Jozef Matuška, Tribečská 3, 949 01 Nitra, 
4. Viliam Pecho, Za Humnami 61, 949 01 Nitra, 
5. Dušan Konc, Dlhá 9, 949 01 Nitra, 
6. Dušan Dvorský, Dlhá 117, 949 01 Nitra, 
7. Tomáš Ševčík, Javorová 3, 949 01 Nitra, 
8. Marián Vrabec, Za Humnami 10, 949 01 Nitra, 
9. Anna Čagalová, Výstavná 37,  949 01 Nitra 
  
prezentácia – 29 
za – 27 
proti - 0 
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zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 44 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo  
Návrh na voľbu členov výborov v mestských častiach z radov obyvateľov mesta Nitry, 
schvaľuje počty členov z radov obyvateľov mesta Nitry v jednotlivých VMČ  
(v zmysle hlasovaní č. 35 – 43) – uzn. č. 20/2011-MZ 
 
prezentácia – 28 
za - 27 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

24. Návrh na zvolenie členov v komisiách Mestského zastupiteľstva v Nitre z radov 
ďalších osôb        mat. č. 24/2011 

 
Štefek – na návrh poslancov MZ a predstaviteľov politických strán prekladám návrh                      
na zvolenie členov z radov odborníkov v komisiách MZ. Navrhujem hlasovať o jednotlivých 
návrhoch komisií an blok. 
 
Vančo – upresňujem, že v komisii pre územné plánovanie, architektúru a inv. činnosť má byť 
Ľuboš Moravčík, nie Jozef. 
 
Weber – mám doplňujúci návrh - za člena Komisie MZ pre kultúru, cestovný ruch 
a zahraničné vzťahy ešte doplniť: Mgr. Daniela Balka, ktorý pracuje v cestovnom ruchu,            
Ing. Eugena Mizeráka a Antona Živčica, ktorí majú záujem o členstvo v tejto komisii,  
do komisie pre školstvo, mládež a šport navrhujem doplniť PhDr. Ľubicu Libovú, PhD., ktorá 
je vedúca odboru školstva NSK a ThDr. Miroslava Lyka, PhD., ktorý má záujem o prácu 
v tejto komisii a do komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 
navrhujem doplniť Ing. Mareka Šebeňu, ktorý by veľmi rád bol členom tejto komisie.  
 
Hlasovanie č.45 (o pozmeňovacom návrhu p. Webera - za členov Komisie MZ pre kultúru, 
cestovný ruch a zahraničné vzťahy ešte doplniť: Mgr. Daniela Balka, Ing. Eugena Mizeráka 
a Antona Živčica) 
 
prezentácia – 29 
za – 5 
proti - 3 
zdržali sa - 20 
Návrh nebol schválený.  
 
Hlasovanie č. 46  (o návrhu: MZ volí  z radov  ďalších osôb do Komisie MZ pre kultúru, 
cestovný ruch a zahraničné vzťahy:     

1. Oľga Csákayová 
2. Miroslava Zaujcová  
3. Karol Jurica  
4. Ivan Kühn)  

 
prezentácia – 27 
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za - 26 
proti - 1 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 47 (o návrhu p. Webera: za člena Komisie MZ pre financovanie, správu 
majetku a podnikateľskú činnosť z radov ďalších osôb doplniť Ing. Mareka Šebeňu) 
prezentácia – 29 
za - 7 
proti - 2 
zdržali sa - 19 
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie č. 48 (o pôvodnom návrhu: MZ volí  z radov  ďalších osôb do Komisie MZ pre 
financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: 
1. Juraj Remiar st. 
2. Martin Nemky  
3. Izabela Adamičková  
4. Pavol Peťovský)  
 
prezentácia - 29 
za – 26 
proti - 0 
 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 49 (o návrhu p. Webera – za členov Komisie MZ pre školstvo, mládež a šport            
z radov ďalších osôb doplniť PhDr. Ľubicu Libovú, PhD. a ThDr. Miroslava Lyka, PhD.) 
prezentácia – 29 
za – 3 
proti - 3 
zdržali sa - 23 
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie č. 50 (o pôvodnom návrhu: MZ volí  z radov  ďalších osôb do Komisie MZ pre 
školstvo, mládež a šport:      
1. Marta Bradáčová  
2. Peter Kiko  
3. Martin Mikuláš 
4. Ondrej Fronc)  
 
prezentácia – 28  
za – 26 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.  
 
 



 24 

 
Hlasovanie č. 5l (o návrhu: MZ volí  z radov  ďalších osôb do Komisie MZ pre územné 
plánovanie, architektúru a investičnú činnosť:        
1. Pavol Civáň  
2. Miloslav Horka  
3. Ľuboš Moravčík  
4. František Halás) 
 
prezentácia – 30 
za - 29 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 52 (o návrhu: MZ volí  z radov  ďalších osôb do Komisie MZ pre sociálne veci, 
bytové otázky a zdravotníctvo: 
1. Mikuláš Dunda 
2. Helena Duchovičová 
3. Ľuba Pavelová 
4. Petra Ajdariová) 
 
prezentácia – 30 
za – 28 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 53 (o návrhu: MZ volí  z radov  ďalších osôb do Komisie MZ pre dopravu, 
životné prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný poriadok: 
1. Viliam Halla ml.  
2. Karol Slávik  
3. Karol Komár  
4. Jozef Mojto)  
 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 54 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh  na voľbu členov v stálych komisiách Mestského zastupiteľstva v Nitre z radov ďalších 
osôb, 
volí v zmysle Štatútu Mesta Nitry a Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského 
zastupiteľstva v Nitre členov do stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre z radov  
ďalších osôb (podľa schválených návrhov) – uzn. č. 21/2011-MZ 
 
prezentácia – 29 
za – 27 
proti - 0 



 25 

zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
  

25. 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 

 
Štefek – mestskému zastupiteľstvu je vyhradené  zmysle § 11 ods. 4 písm. 1) zák. č. 369/1990 
o obecnom zriadení zakladať a  zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby 
a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov. Predkladám návrh po dohode poslaneckých 
klubov.  
 
primátor – materiál bol prerokovaný na mestskej rade dňa 25. l. 2011 pod č. uzn. č. 93/2011-
MR.    
 
Štefek - dávam pozmeňovací návrh v bode C/ schvaľuje v bode 2. za členov Dozornej rady 
Nitrianske komunálne služby  Ing. Milana Mončeka a Mgr. Stanislava Vereša, tzn. sťahujeme 
PhDr. Tatianu Ivaničkovú, lebo by mala konflikt záujmov a v bode 4. zo zástupcov Dozornej 
rady Nitrianska investičná sťahujeme nomináciu Mgr. Stanislava Vereša a navrhujeme                 
Ing. Martina Boháta a MUDr. Jozefa Webera.   
 
Hlasovanie č. 55 (o pozmeňovacom návrhu p. Štefeka, v bode C) schvaľuje v bode 2.                     
za členov Dozornej rady Nitrianske komunálne služby Ing. Milana Mončeka a                           
Mgr. Stanislava Vereša) 
prezentácia – 29 
za - 28 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 56 (o pozmeňovacom návrhu p. Štefeka - v bode C) bod 4. znížiť počet členov 
Dozornej rady Nitrianska investičná, vypustí sa nominácia Mgr. Stanislava Vereša) 
prezentácia – 29 
za –28 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 57 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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. 
A) berie na vedomie 

1. vzdanie sa  Ing. Františka Baláža, Ing. Lýdii Forrovej, Evy Hlaváčovej, 
             funkcie člena dozornej rady Službytu Nitra, s. r. o. dňom 16. 12. 2010 

2. vzdanie sa primátora mesta doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc.  funkcie člena dozornej 
rady Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, a. s. dňom 27. 1. 2011 
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B) odvoláva zástupcov mesta 
1. Ing. arch. Vladimíra Libanta, 
      prof. Ing. Jána Jecha, CSc., 

 z funkcie člena dozornej rady Nitrianske komunálne služby, s. r. o. 
2. p. Františka Bečicu, 

 z funkcie člena dozornej rady Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. 
C) schvaľuje  

1. doc. Ing. Antona Krettera, PhD.,  
     ako zástupcu mesta do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Službyt  Nitra, s. r. o.      

Janka Kráľa 122, 949 01 
2. Ing. Milana Mončeka, Mgr. Stanislava Vereša, 
      ako zástupcov mesta do funkcie  člena Dozornej rady Nitrianske komunálne služby,            

s. r. o., so sídlom Nábrežie Mládeže 87, Nitra 
3. Ing. Mariána Ivančíka, Ing. Petra Košťála, 

            ako zástupcov mesta do funkcie  člena Dozornej rady Nitrianska teplárenská     
spoločnosť, a. s., so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01  

4. Ing. Martina Boháta, MUDr. Jozefa  Webera, 
            ako zástupcov mesta do funkcie  člena Dozornej rady Nitrianska investičná, s. r. o.) 
 
- uzn. č. 22/2011-MZ  
 
prezentácia – 30 
za – 29 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

26. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Ing. Dušan Dobák a manž. 
Zuzana)        mat. č. 4/2011 

 
Némová – manželia Dobákovci požiadali o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu mesta Nitry               
vo veľkosti 1/4 na dvore na parc. č. 447/1 a parc. č. 447/2 a k tomu záhrada parc. č. 450. MZ 
uzn. č. 28/2010 a v znení uzn. č. 259/2010 schválilo zámer odpredaja spoluvlastníckych 
podielov na dvoroch pri štvorbytovkách na ul. J. Kráľa z majetku mesta Nitry do podielového 
spoluvlastníctva vlastníkom bytov v priľahlých byt. domoch, a zároveň odpredaj záhradiek  
do výlučného vlastníctva ich užívateľov spomedzi vlastníkov bytov, a to prvovlastníkom 
bytov za cenu regulovanú vo výške 16,60 € a ostatným vlastníkom bytov za cenu 26,56 € + 
DPH. Na základe jednotlivých stanovísk VMČ, komisie a mestskej rady prekladáme 
nasledovný návrh:  
 
Hlasovanie č. 58 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s majetkom mesta Nitra (Ing. Dušan Dobák a manž. Zuzana), 
schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov odpredaj 
1. spoluvlastníckeho podielu Mesta Nitra vo veľkosti 1/4 na pozemkoch, ktoré sú evidované 

v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1298 pre k. ú. Nitra ako parcela reg. „C“ 
KN č. 447/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 632 m2 a parcela reg. „C“ 
KN č. 447/2 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 14 m2, 

 
 



 27 

 
2. parcely reg. „C“ KN č. 450 - záhrada o výmere 132 m2, ktorá je evidovaná v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3681 pre k. ú. Nitra ako výlučné vlastníctvo Mesta 
Nitra, 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Dušana Dobáka, bytom Janka Kráľa 78, 
Nitra a Ing. Zuzany Dobákovej, bytom Janka Kráľa 49, Nitra, za kúpnu cenu vo výške    
16,60  €/m2 

ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia.         T: 30. 06. 2011, K: MR) – uzn. č. 23/2011-MZ  

prezentácia – 27 
za - 24 
proti - 0 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený.  
 

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

 
Némová - predkladáme návrh schváliť zámer odpredaja nehnuteľnosti, a to stavby domu s. č. 
1439, k tomu pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Materiál predkladáme z dôvodu zmeny 
právnej úpravy novely č. 507/2010 zákona č. 138/1991, ktorá vyžaduje pred schválením 
prípadu hodného osobitného zreteľa schváliť aj zámer nakladania s nehnuteľnosťami a zámer 
zverejniť. V tomto materiáli predkladáme len zámer odpredaja.  
  
Hlasovanie č. 59 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Lekáreň na 
Štúrovej ul. 38 v Nitre), 
schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľností zapísaných na LV č. 3681 pre kat. úz. Nitra, a to 
stavby domu súp. č. 1439 postavenej na pozemku parc. č. 740 a pozemku parc. registra „C“ 
KN č. 740 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2 z vlastníctva Mesta Nitry ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov) – uzn. č. 24/2011-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

28. 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 

 
Némová – uznesením č. 303/2010 bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa 
odpredaj nehnuteľností spol. ASTRAGAL s. r. o. za cenu 272 000 € a zriadenie záložného 
práva k predávaným nehnuteľnostiam v prospech VOLKSBANK. Dňa 17. 12. 2010 spol. 
ASTRAGAL podpísala kúpnu zmluvu, ale pri vybavovaní úveru nás Mgr. Zuckerová, 
spoločníčka spoločnosti požiadala o zmenu uznesenia, nakoľko úver nemôže byť poskytnutý 
novozaloženej spol. ASTRAGAL, ale bude poskytnutý fyzickej osobe p. Zuckerovej.  
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Z toho dôvodu predkladáme zmenu uznesenia. 
  
Hlasovanie č. 60 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 303/2010-MZ zo dňa 28. 10. 2010 
(ASTRAGAL s. r. o.), 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 303/2010-MZ zo dňa 28. 10. 
2010 (ASTRAGAL s. r. o.) tak, že: 
v schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodný text nahrádza novým znením: 
„odpredaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 3681 pre kat. úz. Nitra, a to stavby domu súp.   
č. 1439 postavenej na pozemku parc. č. 740 a pozemku parc. registra „C“ KN č. 740 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2 z vlastníctva Mesta Nitry pre Mgr. Idu 
Zuckerovú - Lekáreň na Štúrovej ul., Štúrova 38, 949 01 Nitra, IČO: 34 001 361, za kúpnu 
cenu vo výške 272 000,- € a zriadenie záložného práva k predávaným nehnuteľnostiam          
v prospech VOLKSBANK Slovensko, a. s., IČO: 17 321 123, Vysoká 9, Bratislava,               
za účelom zabezpečenia splácania úveru, ktorý bude poskytnutý Mgr. Ide Zuckerovej              
- Lekáreň na Štúrovej ul., Štúrova 38, 949 01 Nitra, IČO: 34 001 361, k úhrade kúpnej ceny.  
Odpredaj a zriadenie záložného práva sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu, že kupujúci je v súčasnosti nájomcom takmer polovice nebytových 
priestorov v prevádzanej budove, do ktorých v minulosti investoval a v uvedených priestoroch 
prevádzkuje a má v úmysle ďalej poskytovať všeobecne prospešné služby pre verejnosť, a to 
lekáreň a zdravotnícke zariadenie.“) - uzn. č. 25/2011-MZ 
 
prezentácia - 21 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

29. 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 

 
Némová – návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami predkladáme na základe 
jednotlivých žiadostí, ktoré eviduje oddelenie majetku o ďalšom spôsobe nakladania s týmito 
majetkami. Prvá nehnuteľnosť – záhrada v k. ú. Horné Krškany je na Novozámockej ulici 
oproti Zlievarenskej ulici, nachádza sa v území určenom pre vybavenosť, doplnkovo 
priemyselnú výrobu. Evidujeme dve žiadosti na odkúpenie, pozemky sú zanedbané. 
Stanovisko MsÚ je odporučiť odpredaj.  
Druhá nehnuteľnosť susedí s predchádzajúcou parcelou, je o výmere 418 m2 v k. ú. Horné 
Krškany. Pozemok je zanedbaný, prechádza ním kanalizačný zberač povrchovej vody, trasa 
ide cez túto parcelu, odporúčame preto prenájom, aby bol prístupný pre opravy potrubia.  
Tretia nehnuteľnosť je na Kyneku, parc. č. 271/19 o výmere 874 m2, parc. č. 271/20 o výmere 
121 m2 a parc. č. 7/8 – záhrada o výmere 3 624 m2. Pozemky sa nachádzajú v lokalite funkčne 
určenej pre urbánnu  ekostabilizujúcu funkciu. Pozemky susedia s hospodárskou  budovou 
koniarne vo vlastníctve spol. GW Invest.  
Oddelenie majetku eviduje jednu žiadosť o prenájom pozemkov od spoločnosti Jazdecké 
centrum Skýcov, s. r. o., kde chcú mať výbeh pre kone, koniareň majú v prenájme. Bola 
vykonaná fyz. obhliadka, pri ktorej bolo zistené, že pozemky sú dlhodobo nevyužívané a  
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zarastené, preto odporúčame prenájom pozemkov za účelom využitia ako výbeh pre svoje 
kone.  
Štvrtá nehnuteľnosť je v  k. ú. Dolné Krškany, parc. č. 1539/56 o výmere 43 m2, ktorá patrí 
k pozemkom, na ktorých je postavená železničná vlečka vo vlastníctve spol. FERONA, ktorej 
sa schválil odpredaj pozemkov okrem pozemkov Na Priehon. Odporúčame prenajať spol. 
FERONA ako prípad osobitného zreteľa.  
Odporúčam hlasovať samostatne o každom, návrhy sú uvedené v alternatívach.  
 
primátor – ide o zámery, nejde o predaje ani prenájmy.  
Hlasovanie bude samostatne o I. alternatíve. 
 
Hlasovanie č. 61 (o návrhu: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Horné Krškany, parc. č. 
583, 584/1, k. ú. Kynek parc. č. 271/19, 271/20 a 7/8, k. ú. Dolné Krškany parc. č. 1539/56) 
A 
nehnuteľnosť č. 1 - pozemok v k. ú. Horné Krškany parc. č. 583 
schvaľuje zámer odpredať pozemok “C“KN parc. č. 583 – záhrada o výmere 514 m2 v k. ú. 
Horné Krškany, zapísaný na LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitry formou priameho predaja           
za cenu podľa znaleckého posudku maximálne do výšky 40 000,- €, v opačnom prípade,                       
ak hodnota nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom bude vyššia, formou OVS) 
 
prezentácia - 28 
za - 25 
proti - 0 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 62 (o návrhu: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Horné Krškany, parc. č. 
583, 584/1, k. ú. Kynek parc. č. 271/19, 271/20 a 7/8, k. ú. Dolné Krškany parc. č. 1539/56) 
B 
nehnuteľnosť č. 2 pozemok v k. ú. Horné Krškany parc. č. 584/1 
schvaľuje zámer prenajať pozemok v k. ú. Horné Krškany „C“KN parc. č. 584/1 - ostatná 
plocha o výmere 418 m2, zapísaný na LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitry formou 
priameho prenájmu)  
 
prezentácia – 29 
za – 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 63 (o návrhu: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Horné Krškany, parc. č. 
583, 584/1, k. ú. Kynek parc. č. 271/19, 271/20 a 7/8, k. ú. Dolné Krškany parc. č. 1539/56) 
C 
nehnuteľnosť č. 3 – pozemky v k. ú. Kynek parc. č. 271/19, parc. č. 271/20 a parc. č. 7/8 
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schvaľuje zámer prenajať pozemky registra „C“KN“ v k. ú. Kynek parc. č. 271/19 – ostatná 
plocha o výmere 874 m2, parc. č. 271/20 – zastavané plochy o výmere 121 m2 a parc. č. 7/8 – 
záhrada o výmere 3 624 m2, zapísaných na LV č. 7193 vo vlastníctve Mesta Nitry  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre spoločnosť Jazdecké centrum SKÝCOV, s.r.o., 
so sídlom Breziny, 439, Skýcov za účelom využitia ako výbeh pre svoje kone ustajnené 
v koniarni, ktorú má prenajatú od vlastníka - spol. GW Invest, s. r. o.) 
 
prezentácia – 28 
za – 28 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 64 (o návrhu: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Horné Krškany, parc. č. 
583, 584/1, k. ú. Kynek parc. č. 271/19, 271/20 a 7/8, k. ú. Dolné Krškany parc. č. 1539/56) 
D 
nehnuteľnosť č. 4 – novovytvorený pozemok v k. ú. Dolné Krškany parc. č. 1539/56 
schvaľuje zámer prenajať novovytvorený pozemok v k. ú. Dolné Krškany „C“KN parc. č. 
1539/56 – zastavaná plocha o výmere 43 m2, odčlenený podľa GP č. 85/2010 z „E“KN parc. 
č. 492 a parc. č. 493/4 obe zapísané na LV č. 1818 vo vlastníctve Mesta Nitry  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre spoločnosť FERONA Slovakia, a. s. Bytčická 
č. 12, 011 45 Žilina, IČO: 36 401 137. Na predmetnom pozemku je postavená železničná 
vlečka vo vlastníctve a nepretržitom užívaní tejto spoločnosti) 
 
prezentácia – 30 
za – 29 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 65 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Horné 
Krškany, parc. č. 583, 584/1, k. ú. Kynek parc. č. 271/19, 271/20 a 7/8, k. ú. Dolné Krškany 
parc. č. 1539/56) 
A 
nehnuteľnosť č. 1 - pozemok v k. ú. Horné Krškany parc. č. 583 
schvaľuje zámer odpredať pozemok “C“KN parc. č. 583 – záhrada o výmere 514 m2 v k. ú. 
Horné Krškany, zapísaný na LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitry formou priameho predaja           
za cenu podľa znaleckého posudku maximálne do výšky 40 000,- €, v opačnom prípade,                       
ak hodnota nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom bude vyššia, formou OVS 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov T: 30. 06. 2011      K: MR  
 
 
 
 



 31 

 
B 
nehnuteľnosť č. 2 pozemok v k. ú. Horné Krškany parc. č. 584/1 
schvaľuje zámer prenajať pozemok v k. ú. Horné Krškany „C“KN parc. č. 584/1 - ostatná 
plocha o výmere 418 m2, zapísaný na LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitry formou 
priameho prenájmu  
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov    T: 30. 06. 011  K: MR 
 
C 
nehnuteľnosť č. 3 – pozemky v k. ú. Kynek parc. č. 271/19, parc. č. 271/20 a parc. č. 7/8 
schvaľuje zámer prenajať pozemky registra „C“KN“ v k. ú. Kynek parc. č. 271/19 – ostatná 
plocha o výmere 874 m2, parc. č. 271/20 – zastavané plochy o výmere 121 m2 a parc. č. 7/8 – 
záhrada o výmere 3 624 m2, zapísaných na LV č. 7193 vo vlastníctve Mesta Nitry  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre spoločnosť Jazdecké centrum SKÝCOV, s.r.o., 
so sídlom Breziny, 439, Skýcov za účelom využitia ako výbeh pre svoje kone ustajnené 
v koniarni, ktorú má prenajatú od vlastníka - spol. GW Invest, s. r. o. 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov     T: 30. 06. 2011 K: MR 
 
D 
nehnuteľnosť č. 4 – novovytvorený pozemok v k. ú. Dolné Krškany parc. č. 1539/56 
schvaľuje zámer prenajať novovytvorený pozemok v k. ú. Dolné Krškany „C“KN parc. č. 
1539/56 – zastavaná plocha o výmere 43 m2, odčlenený podľa GP č. 85/2010 z „E“KN parc. 
č. 492 a parc. č. 493/4 obe zapísané na LV č. 1818 vo vlastníctve Mesta Nitry  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre spoločnosť FERONA Slovakia, a. s. Bytčická 
č. 12, 011 45 Žilina, IČO: 36 401 137. Na predmetnom pozemku je postavená železničná 
vlečka vo vlastníctve a nepretržitom užívaní tejto spoločnosti 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov T: 30. 06. 2011 K: MR) 
- uzn.. č. 26/2011-MZ 
 
prezentácia – 29 
za – 27 
 
 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 

30. Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitry (pozemky pri DK ORBIS)      mat. č. 20/2011 

 
Némová – predkladáme návrh na zámer prevodu nehnuteľností. Sú to pozemky pred bývalým  
Domom kultúry ORBIS, predkladáme schváliť zámer prevodu týchto pozemkov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa spol. INPEK na základe predchádzajúcich schválených uznesení, 
kde bolo dohodnuté, že tieto pozemky budú uhradené formou výstavby novopostaveného 
pavilónu ZŠ Tulipánová v preinvestovanej hodnote 44 200 000 Sk. 
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Hlasovanie č. 66 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky pri 
DK ORBIS) 
schvaľuje zámer prevodu nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nitra, 
zapísaných v registri „C“ katastra nehnuteľností na LV č. 3681, a to pozemkov parc. č. 1190/3 
– ostatné plochy o výmere 705 m2, novovytvorenej parc. č. 1190/4 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 956 m2, ktorá vznikla oddelením pozemku parc. č. 1190/4 – zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 327 m2 podľa geometrického plánu č. 28/2008 zo dňa           
25. 04. 2008, parc. č. 1190/5 – ostatné plochy o výmere 349 m2 , parc. č. 1190/6 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 270 m2, parc. č. 1190/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
34 m2 , parc. č. 1191/7 – ostatné plochy o výmere 272 m2, parc. č. 1191/19 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 36 m2 , parc. č. 1191/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, 
parc. č. 1191/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2, parc. č. 1191/23 – ostatné 
plochy o výmere 19 m2 z vlastníctva Mesta Nitry ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov do vlastníctva spoločnosti INPEK, s. r. o, Štefánikova 81, Nitra, IČO: 34 105 620 
z dôvodu povinností vyplývajúcich Mestu Nitra pre spoločnosť INPEK, s. r. o, Nitra, ktorá 
uhradila kúpnu cenu za prevod pozemkov pri DK ORBIS  Nitra  preinvestovaním  finančných 
prostriedkov vo výške 1 467 171,21 € na rozostavanú stavbu pavilónu ZŠ Tulipánová 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť postup stanovený Zákonom SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. T: 31. 3. 2011, K: MR)  
 
- uzn.č. 27/2011-MZ 
 
prezentácia – 27 
za – 23 
proti - 0 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený.  
 

31. 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 

 
Némová – ide o pozemky bývalého ihriska, na ktoré je vypracovaná Zastavovacia štúdia, 
ktorá ich rozdelila na 24 stavebných pozemkov a  pozemky na prístupovú komunikáciu. Je 
vypracovaný GP, ktorý rozdeľuje toto územie a zn. posudok na ohodnotenie jednotlivých  
 
pozemkov. MZ schválilo odpredaj jednému záujemcovi formou VOS, ale neprihlásil sa 
žiadny záujemca, preto sme dali návrh na opätovné nové riešenie nakladania s týmito 
pozemkami v troch alternatívach.  
Mestská rada odporučila schváliť l. alternatívu, a to odpredaj novovytvorených pozemkov 
podľa GP jednotlivo priamym predajom.  
Predkladáme návrh schváliť odpredaj novovytvorených pozemkov ako sú uvedené v návrhu 
na uznesenie. Prosím doplniť za slovo jednotlivo „priamym odpredajom“. 
 
primátor – navrhujem hlasovať o doplnení uznesenia v schvaľovacej časti „priamym 
odpredajom“.   
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Štefek – osvojujem si návrh.  
 
Hlasovanie č. 67 (o osvojenom návrhu p. Štefeka)  
prezentácia – 27 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 68 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky p. č. 803 a p. č. 
807/2 v k. ú. Horné Krškany), 
schvaľuje odpredaj novovytvorených pozemkov parc. č. 803/2 až 803/8, č. 803/10 až č. 
803/16, č. 803/18 až 803/23, č. 803/25 a č. 803/26, spolu 22 stavebných pozemkov, vrátane 
podielov na novovytvorenom pozemku parc. č. 803/1, určenom na komunikáciu, odčlenených 
z parciel č. 803 a č. 807/2, zapísaných na LV č. 7185  v kat. území Horné Krškany vo 
vlastníctve Mesta Nitry podľa GP č. 28/2009 jednotlivo priamym odpredajom 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. T: 31. 05. 2011, K: MR) – uzn. č. 28/2011-MZ 
 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Farská ul. č. 
50 – nebytový priestor č. 14)     mat. č. 5/2011 

 
Némová – predkladáme návrh na odpredaj nebytového priestoru na Farskej ul. č. 50, ktorý je 
nevyužívaný a v zlom stave, vyžaduje si generálnu opravu. Po zaradení medzi dubiózny 
majetok bola 3x realizovaná VOS, 2x neúspešne. Prihlásil sa p. Zvalo, ktorý ponúkol 34 058 
€, čo bola vyššia cena ako cena určená znaleckým posudkom 33 600 €. Počas schvaľovacieho 
procesu sa prihlásil vlastník bytov, ktorý si uplatnil prednostné právo. Oddelenie majetku 
oslovilo všetkých vlastníkov bytov, právo prevodu si uplatnili 4 záujemcovia. Keďže nechceli 
tento priestor do spoluvlastníckeho podielu, ale iba do výlučného, najvyššiu ponuku 42 l00 € 
dala spol. DITURIA, ktorá zložila do dvoch mesiacov aj peniaze v plnej výške.  
 
Hlasovanie č. 69 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Farská ul. č. 50 - nebytový priestor 
č. 14), 
schvaľuje odpredaj nebytového priestoru č. 14 v bytovom dome s. č. 1342 na parcele č. 1193 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 1193 o výmere 720 m2 v celkovom 
podiele 438/12966-in vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. území Nitra v zmysle § 16 ods. 3 
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, spoločnosti DITURIA a. s., Sv. Michala 5, Levice, IČO: 36 530 492     
za cenu 42 100,-€ 
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ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia  T: 31. 03. 2011, K: MR)    - uzn. č. 29/2011-MZ 
 
prezentácia – 30 
za – 24 
proti - 0 
zdržali sa - 6 
Návrh bol schválený.  
 
 

33. Interpelácie 
 
Interpelácie neboli vznesené žiadne. 
 
 

34. Diskusia 
 
primátor – v rámci bodu Diskusia sme odsúhlasili Informatívnu správu Zákon č. 507/2010 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 o majetku obcí.   
 
Némová – novela zákona č. 507/2010 upravuje zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí. V tejto 
informatívnej správe sú zhrnuté najdôležitejšie zmeny v novele:  
Prvá zmena je, že sa rozširuje vymedzenie majetku obce,  na ktorý sa zákon 138/1991 nebude 
vzťahovať, je tam majetok, na ktorý sa bude vzťahovať zákon č. 182/1993 (povinné predaje 
bytov, nebytových priestorov a priľahlých pozemkov). 
Upresňuje sa znenie § 9, ods 2, a to sú jednotlivé úkony, ktoré musí schváliť MZ. 
V prípade dražieb sa v MZ schvaľuje len spôsob prevodu, podmienky OVS a koncesné 
zmluvy. Tiež sa upravuje spôsob pri prevode majetku a prenájme majetku ako prípadu 
osobitného zreteľa, kde sa žiada najprv schváliť zámer prevodu majetku v MZ a 15 dní pred 
samotným schválením zámeru musí byť zverejnený a tento prípad hodný osobitného zreteľa 
musí byť schválený 3/5 všetkých poslancov MZ, a tiež aj pri prenájmoch ako prípadoch 
hodných osobitného zreteľa. Nové ustanovenie § 9c až 9e upravuje spôsob nakladania 
s koncesným majetkom obce za podmienok dohodnutých v koncesnej zmluve, ktorú 
schvaľuje MZ. Novela ustanovuje pojem spoločný podnik a prioritný podnik.  
 
Weber – navrhujem uznesenie: MZ ukladá prednostovi MsÚ, aby preskúmal možnosti 
odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy a zmluvy o prenájme medzi Mestom Nitra a spol.              
N-ADOVA. T: jún 2011 
 
Hlasovanie č. 70 (o návrhu p. Webera)   
prezentácia – 27  
za - 10 
proti - 0 
zdržali sa - 15 
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie č. 71 (o návrhu umožniť vystúpenie členke Petičného výboru doc. PaedDr. Júlii 
Ivanovičovej, PhD.) 
prezentácia - 28 
za - 24 
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proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
p. Ivanovičová – ďakujem všetkým poslancom za MČ Klokočina, ktorí sa včera zúčastnili 
stretnutia s obyvateľmi Bizetovej ulici, ide o prejavenie nesúhlasu obyvateľov Bizetovej               
so zámerom firmy Camelot stavať 135 bytov na Bizetovej ulici. Je tam krásna zelená plocha, 
kde je 78 stromov, futbalové trávnaté ihrisko a výbeh pre psov. Najhlavnejšie dôvody sú, že je 
to slepá ulica, novopostavené byty nás úplne zatienia, budú problémy s kanalizáciou,                     
s parkovaním, kvalita života bývania obyvateľov sa zhorší, bude znížená bonita našich bytov. 
Text našej petície je: „Dolupodpísaní občania MČ Klokočina - Bizetova ulica a priori 
a principiálne nesúhlasíme so zámerom firmy Camelot stavať v lokalite Hviezdoslavova – 
Kmeťova - Bizetova ulica bytovú zástavbu. Preto žiadame poslancov MZ v Nitre, aby prijali 
nasledovné opatrenie: formou VZN definitívne ukončiť problémy, ktoré sa opakovane 
vyskytujú pri podnikateľských zámeroch spoločnosti Camelot Nitra napríklad tak, aby mesto 
Nitra ponúklo spoločnosti Camelot Nitra adekvátny pozemok v inej lokalite“.  
 
primátor  - petícia pôjde na prešetrenie útvaru hl. kontrolóra, budeme sa tým zaoberať, záleží 
nám na tom, aby sme to vyriešili ku spokojnosti týchto obyvateľov.    
 
 

35. Návrh na uznesenie 
 
Kolenčíková – konštatujem, že ku všetkým prerokovávaným bodom boli prijaté uznesenia.  
 
 

36. Záver 
 
        Na záver primátor skonštatoval, že program mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný 
a vyhlásil 2. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené. 

 
Nitra, 4. 2. 2011     

 
Zapísala: 
Anna Molnárová, v. r.   
ref. organizačný 
 
 
 
    
  Jozef Dvonč, v. r.               Igor Kršiak, v. r.    
       primátor                                                                                     prednosta  
     mesta Nitry                                                                        Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : 

Štefan Klačko, v. r.  
a 

Peter Košťál, v. r.  


