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Primátor                                                                                                                                                                                                                                                        
mesta Nitry 
                                                                                                                    Nitra  14. 2. 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 
 

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

24. februára  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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2010    mat. č. 3/2011 
 
5. Návrh Plánu dopravnej obsluhy pre mesto Nitra                                   mat. č. 42/2011 
 
6. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2010-MZ zo dňa         

28. 1. 2010 (Granvia Construction, s.r.o., k.ú. Kynek parc. č. 346) mat. č. 28/2011 
 
7. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2010-MZ zo dňa              

18. 11. 2010 (SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35910739 
v zastúpení spol. ALL GEO, s.r.o.)     mat. č. 29/2011 

 
8. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2010-MZ zo dňa               

18. 11. 2010 (prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10906/6, parc. č. 10906/2 
a registra „E“ parc. č. 900/102, parc. č. 903/102, parc. č. 904, zostatk. parc. č. 900/101 
a zostatk. parc. č. 903/101 v kat. území Chrenová)   mat. č. 31/2011 
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9. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2008-MZ zo dňa               
12. 2. 2008 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 182/2008-MZ zo dňa           
15. 5. 2008 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 126/2009-MZ zo dňa                  
7. 5. 2009 (DOM KULTÚRY ORBIS, Štefánikova tr. 46 s pozemkami pod budovou 
a priľahlými pozemkami)       mat. č. 36/2011 

 
10. Prenájom časti nebytových priestorov o výmere 106,2 m2 v objekte Zimného štadióna, 

Jesenského 2, Nitra zapísaných v katastri nehnuteľností Správy katastra v Nitre na LV 
3681 a to budovy súp. č. 2641 na parc. č. 180 v celkovej výmere 4980 m2 

          mat. č. 35/2011 
 
11. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Horné 

Krškany, „E“KN parc. č. 360/1, 360/2 a 4857)    mat. č. 37/2011 
 
12. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra 

„C“KN parc. č. 2764/2 a 2764/3)      mat. č. 38/2011 
 
13. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (A. parc. č. 

7162/2, B. parc. č. 2129, C. stavba trafostanice s. č. 1911 na parc. č. 484/2, D. nebytový 
priestor v bytovom dome s. č. 1353 na parc. č. 1333/1 a 1333/2 a E. nebytové priestory 
v bytovom dome s. č. 1347 na parc. č. 1349 k. ú. Nitra)  mat. č. 39/2011 

 
14. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Mlynárce, 

parc. č. 686/72)        mat. č. 40/2011 
 
15. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Zobor 

„C“KN parc. č. 91/1)       mat. č. 41/2011 
 
16. Interpelácie 
 
17. Diskusia 
 
18. Návrh na uznesenie 
 
19. Záver 

 
 
 
 
 
        Jozef  D v o n č , v. r.  
 
 
 
 
 
Poznámka 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že k mat. č. 42/2011 „Návrh Plánu dopravnej obsluhy                  
pre mesto Nitra“, uvedený pod por. č. 5 ste obdržali CD nosič.  
 


