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Primátor                                                                                                                                                                                                                                                        
mesta Nitry
                                                                                                                   Nitra  28. 3. 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

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

7. apríla  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

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2009-MZ zo dňa             
19. 3. 2009 v bode B) mat. č. 1342/09

Kontrola plnenia uznesenia Mestskej rady v Nitre č. 22/2003 zo dňa 11. 3. 2003
(samostatná správa – mat. č. 26/2011 a 27/2011)

4. Správa o požiarovosti na území mesta Nitry v roku 2010 mat. č. 26/2011

5. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2010 mat. č. 27/2011

6. Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2010 mat. č. 53/2011

7. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010 mat. č. 51/2011

8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na príjmovú časť rozpočtu 
mesta, položka dane za tovary a služby – za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

mat. č. 62/2011
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9. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na tvorbu a použitie peňažných 
fondov mesta mat. č. 65/2011

10. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Smernice č. 9/2007 na používanie služobných 
motorových vozidiel mat. č. 11/2011

11. Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku 
pohrebísk v meste Nitra – Mestské služby Nitra mat. č. 52/2011

12. a) Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2010 mat. č. 82/2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mat. č. 82/2011-a

13. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011 mat. č. 89/2011

14. Informatívna správa o fungovaní Mestského sociálneho podniku za rok 2010
mat. č. 86/2011

15. Návrh Smernice mesta Nitry č. 5/2011 o postupe prideľovania bytov v Dome 
s opatrovateľskou službou mat. č. 87/2011

16. Návrh VZN Mesta Nitry č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch 
určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov 

mat. č. 88/2011
17.  Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2001 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 - 6
mat. č. 90/2011

18. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za minulý školský rok na ZŠ 
s uvedením problémov pri výchove a vzdelávaní žiakov a návrhov opatrení 

mat. č. 84/2011

19. Návrh počtu prijímaných žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2011/2012 mat. č. 83/2011

20. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta 
Nitry mat. č. 92/2011

21. Návrh na rozpis finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské 
zariadenia na rok 2011 mat. č. 85/2011

22. Návrh na opätovné zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra   
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 57/2011

23. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Viera Králová) mat. č. 66/2011

24. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Adriana Neštinová) mat. č. 67/2011

25. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Ladislav Grác) mat. č. 68/2011
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26. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Ing. Jozef Král) mat. č. 69/2011

27. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Milan Szabó) mat. č. 70/2011

28. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Marián Demeter) mat. č. 71/2011

29. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Ema Bazalová) mat. č. 72/2011

30. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Ján Škarba) mat. č. 73/2011

31. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Tibor a Magdaléna Bruckeroví)
mat. č. 74/2011

32. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Alžbeta Hlaváčová) mat. č. 75/2011

33. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Anna Mečiarová) mat. č. 76/2011

34. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Richard a Marcela Dulajoví)
mat. č. 77/2011

35. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže „Odpredaj novovytvoreného pozemku na ul. Piešťanská – Kmeťova, parc. č. 
462/107 o výmere 2 700 m2 v katastrálnom území Mlynárce“ mat. č. 79/2011

36. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže „Prenájom časti pozemku parc. č. 7220/1 o výmere cca 1 000 m2 kat. úz. Nitra“

mat. č. 91/2011

37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 179/2009-MZ zo dňa            
25. 6. 2009 (zámena nehnuteľností za účelom realizácie rozšírenia cintorína v Dolných 
Krškanoch) mat. č. 78/2011

38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 
7162/2 k. ú. Nitra) mat. č. 80/2011

39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (ZSE Distribúcia, a. s., 
Čulenova 6, Bratislava) mat. č. 81/2011

40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Nitra 
(obyvatelia Kalinčiakovej ul. č. 12 a 14) mat. č. 44/2011

41. Návrh na prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitry (pozemky na ulici Na Priehon)
mat. č. 43/2011

42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Dolné Krškany 
(FERONA Slovakia, a. s., Bitčická 12, 011 45 Žilina, IČO: 36 40 11 37)

mat. č. 58/2011

43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Horné Krškany 
(MEVAK a. s., Biovetská 32, Nitra, IČO: 31 412 718) mat. č. 59/2011
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44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (priamy 
odpredaj – pozemok parc. č. 720/8 – Stavbárska ul.) mat. č. 61/2011

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Nitra (Grofčík,  
Chňapko) mat. č. 63/2011

46. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 241/2010-MZ zo dňa                  
9. 9. 2010 (dom na chrenovskom cintoríne) mat. č. 45/2011

47. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2010-MZ zo dňa        
18. 11. 2010 a na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 39/2011-MZ         
zo dňa 24. 2. 2011 (SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava,                            
IČO: 35 91 07 39 v zastúpení spol. ALL GEO, s. r. o.) mat. č. 60/2011

48. Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe 
SŠaRZ, Kúpeľná 4, Nitra (k. ú. Nitra, parc. č. 6906 vrátane budovy telocvične súp. č. 
1284 a parc. č. 6915/4) mat. č. 95/2011

49. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra („E“ KN parc. č. 
726/2 k. ú. Chrenová a „C“ KN parc. č. 803/24, 803/1 k. ú. Horné Krškany)

mat. č. 93/2011

50. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
stavba s. č. 250 na parc. č. 345 a parc. č. 345) mat. č. 94/2011

51. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku 
parc. č. 1145/1 kat. úz. Zobor) mat. č. 96/2011

52. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Veľké
Janíkovce, pozemok „C“ KN parc. č. 1065/136) mat. č. 97/2011

53. Interpelácie

54. Diskusia

55. Návrh na uznesenie

56. Záver

Jozef  D v o n č ,  v. r. 

Poznámka:
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že k mat. č. 82/2011  „Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za 
rok 2010“, uvedeného v programe pod por. č. 12 ste obdržali „Hodnotiacu správu
programového rozpočtu mesta Nitra za rok 2010“ na CD nosiči.




