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 Primátor                                                                                                                                                              
mesta Nitry 
                                                                                                                    Nitra  17. 6. 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 
 

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

30. júna 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. 111/2001-MZ zo dňa                   
10. 5. 2001        mat. č. 1242 

 
4. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly účtovných a finančných 

výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej 
správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim 
orgánom (SORO) v regióne v meste Nitra     mat. č. 204/2011 

 
5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania VZN mesta Nitry č. 1/2001 

v znení dodatkov o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta so zameraním na záchranu 
a obnovu národných kultúrnych pamiatok     mat. č. 198/2011 

 
6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na správnosť vyúčtovania 

dotácií poskytnutých pre Hokejový klub HC Nitra a. s., Jesenského č. 2, Nitra  
          mat. č. 152/2011 
 
7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zúčtovania akcie Vianočné trhy za rok 

2010          mat. č. 155/2011 
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8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vymáhania pohľadávok po lehote 
splatnosti Službyt Nitra s. r. o.       mat. č. 154/2011 

 
9. Správa o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra, s. r. o. s nebytovými priestormi mesta 

v zmysle Komisionárskej zmluvy za rok 2010     mat. č. 190/2011 
 
10. Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy 

spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. Komisionárskou zmluvou   mat. č. 191/2011 
 
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 
          mat. č. 189/2011 
 
12. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Správy materských škôl v Nitre na rok 2011  
          mat. č. 143/2011 
 
13. Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu mesta Nitry na rok 2012          mat. č. 156/2011 
 
14. Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 8/1998 o prevádzkovom poriadku pešej zóny v znení 

dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6       mat. č. 151/2011 
 
15. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 

28. 8. 2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

          mat. č. 188/2011 
 
16. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 

o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1    mat. č. 175/2011  
 
17. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra  mat. č. 177/2011 
 
18. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 22/2009             

pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku 
mesta Nitry         mat. č. 176/2011 

 
19. Návrh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Nitre    mat. č. 207/2011 
 
20. Návrh koncepcie rozvoja bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému Mesta 

Nitry do roku 2015        mat. č. 158/2011 
 
21. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry PhDr. Karolovi Pietovi, DrSc. za mimoriadne 

významné zásluhy o kultúrny rozvoj Nitry a Slovenskej republiky, osobitne v oblasti 
historických vied a archeológie a za šírenie dobrého mena Nitry doma i v zahraničí 

          mat. č. 180/2011 
 
22. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry prof. PhDr. Alexandrovi Ruttkayovi, DrSc.                      

za zásadný prínos v rozvoji bádania o Veľkej Morave, osobitne vo vzťahu k Nitre 
          mat. č. 179/2011 
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23. Návrh na pridelenie dotácie z Fondu prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov 
na II. polrok roku 2011 pre cieľovú oblasť telesná kultúra   mat. č. 201/2011 

 
24. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 68/2011-MZ zo dňa                   

7. 4. 2011 (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. 209/2011 
 
25. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                    

na II. polrok 2011        mat. č. 159/2011 
 
26. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre  mat. č. 140/2011 
 
27. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 

obdobie 4 rokov od zloženia sľubu      mat. č. 125/2011 
 
28. Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 

obdobie 4 rokov od zloženia sľubu      mat. č. 202/2011 
 
29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Základnej 

školy s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra    mat. č. 157/2011 
 
30. Návrh na zmenu uznesenia č. 26/2007-MZ zo dňa 8. 2. 2007 (menovanie členov komisie 

ROEP pre kat. územie Mlynárce, Dolné Krškany, Mikov Dvor, Zobor a Nitra) 
          mat. č. 178/2011 
 
31. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: „Odpredaj novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 131/4 o výmere 2 780 m2  
k. ú. Mlynárce“        mat. č. 161/2011 

 
32. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: „Odpredaj nehnuteľností na Novozámockej ul. 185 v Nitre, bývalý OSP v Nitre, 
pozemkov parc. č. 1288/2, parc. č. 1289/10, parc. č. 1289/11, parc. č. 1289/12, parc. č. 
1289/13, stavby súp. č. 678 na parc. č. 1289/13, parc. č. 1289/17, parc. č. 1289/18, parc. č. 
1290, stavby súp. č. 678 na parc. č. 1290, parc. č. 1291, stavby súp. č. 678 na parc. č. 1291 
kat. úz. Dolné Krškany“       mat. č. 167/2011 

 
33. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: „Prenájom časti pozemku parc. č. 7220/1 o výmere cca 350 m2 kat. úz. Nitra 
v areáli Parku pod Borinou na Klokočine“    mat. č. 171/2011 

 
34. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťžného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: Prenájom pozemku parc. č. 2041 o výmere 7 611 m2 – tržnica a stavba súp. č. 74, 
parc. č. 2046 – o výmere 637 m2 a stavba na nej súp. č. 2815 – obchodné centrum NR, 
časť parc. č. 7572/7 – o výmere 39 632 m2 (iba predajná plocha cca 600 m2) – 
Jurkovičova ul. vo vlastníctve mesta Nitry kat. úz. Nitra  mat. č. 194/2011 

 
35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Zulkufli Šefkii – 

FATIMA, s. r. o., Štefánikova trieda 20/55, 949 01 Nitra, IČO: 36563030 
          mat. č. 147/2011 
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36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (APIS Nitra, spol.               
s r. o., Štefánikova 24, 949 01 Nitra, IČO: 31439004    mat. č. 148/2011 

 
37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Márius Thurzo,                 

Pri synagóge 3, 949 01 Nitra, IČO: 33643822)    mat. č. 149/2011 
 
38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Menaf Abduraimi, 

Štefánikova 16, 949 01 Nitra, IČO: 37447271)    mat. č. 150/2011 
 
39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Alžbeta Turbová, 

Atrium, Štefánikova 8, 949 01 Nitra, IČO: 33709718)   mat. č. 164/2011 
 
40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (DONIS, s. r. o. 

Kupecká 14, 949 01 Nitra, IČO: 36698725)    mat. č. 165/2011 
 
41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (KMK NR, s. r. o., 

Jurkovičova 6, 949 11  Nitra, IČO: 36818011)    mat. č. 166/2011 
 
42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (MOIRA, spol. s r. o., 

Jána Mrvu 4, 949 01 Nitra, IČO: 36530425)    mat. č. 181/2011 
 
43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (k. ú. Nitra, stavba s. č. 

250 na parc. č. 345 a parc. č. 345)     mat. č. 94/2011 
 
44. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2010-MZ zo dňa           

6. 5. 2010 (Ing. Juraj Krajmer a spol.)     mat. č. 144/2011 
 
45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ZSE Distribúcia,              

a. s., Čulenova 6, Bratislava)      mat. č. 145/2011 
 
46. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 95/2011-MZ zo dňa                  

7. 4. 2011 (pozemok parc. č. 7162/2 k. ú. Nitra)    mat. č. 163/2011 
 
47. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2008-MZ zo dňa              

26. 6. 2008 (Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava)   mat. č. 162/2011 
 
48. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Kynek 

(VERKO, s. r. o. prenájom časti pozemku „E“KN parc. č. 89/1) mat. č. 170/2011 
 
49. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (MUDr. Katarína 

Plevová, spol. s r. o., Nitra)      mat. č. 172/2011 
 
50. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Ingrid Škvareninová 

a manž.)          mat. č. 173/2011 
 
51. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Kynek 

(Granvia Construction, s. r. o., pozemok „E“KN parc. č. 89/1 – rýchlostná komunikácia)
          mat. č. 174/2011 

 



 5

52. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
nehnuteľnosti registra „C“ KN p. č. 300/27, kat. úz. Chrenová – Alexander Bihary) 

          mat. č. 182/2011 
 
53. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 

Službyt Nitra, s. r. o. (Obytný súbor Nitra, Diely IV – bytové domy A, B, C, D, k. ú. 
Mlynárce)         mat. č. 187/2011 

 
54. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra („HoReCup, s. r. o.“) 
          mat. č. 195/2011 
 
55. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 302/2010-MZ zo dňa                 

28. 10. 2010 (COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, Nitra,                     
IČO: 00168874)        mat. č. 196/2011 

 
56. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra                 

(Ing. I. Medovič a spol., prenájom časti parc. č. 1565/1)   mat. č. 141/2011 
 
57. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (KM Management, 

spol. s r. o., Radová 44, 949 01 Nitra)     mat. č. 168/2011 
 
58. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Mária a Miroslav Kukloví) 
          mat. č. 146/2011 
 
59. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Rybánska Ľudmila 

a spol.)         mat. č. 192/2011 
 
60. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Daniela Halmová 

a Milan Čibík)        mat. č. 200/2011 
 
61. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku parc. č. 

1145/1 kat. úz. Zobor)       mat. č. 199/2011 
 
62. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe materských 

škôl v Nitre (MŠ Štefánikova – stavby, MŠ Staromlynská – parc. č. 32, kat územie Horné 
Krškany)         mat. č. 160/2011 

 
63. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

parc. č. 720/2, Stavbárska ul.)      mat. č. 139/2011 
 
64. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

parc. č. 720/1, ul. J. Kráľa)      mat. č. 212/2011 
 
65. Návrh na zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 

2904 kat. úz. Nitra)       mat. č. 206/2011 
 
66. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „E“ 

KN parc. č. 2004 k. ú. Dražovce)     mat. č. 210/2011 
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67. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
časť pozemku „C“KN parc. č. 6312/58)     mat. č. 211/2011 

 
68. Návrh zámeru prenájmu a  prevodu majetku mesta za účelom realizácie investičného 

zámeru mesta Nitry – „Dostavba futbalového štadióna FC Nitra“ mat. č. 203/2011 
 
69. Informatívna správa – „Zoborské kasárne“    mat. č. 169/2011 
 
70. Návrh na zmenu uznesenia č. 207/2010-MZ zo dňa 18. 8. 2010 na odovzdanie 

nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službytu Nitra, s. r. o. 
(„Slobodáreň“ na ul. Dvorčanská, o. č. 63, k. ú. Dolné Krškany, Obec Nitra) 

          mat. č. 208/2011 
71. Interpelácie 
 
72. Diskusia 
 
73. Návrh na uznesenie 
 
74. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Jozef  D v o n č ,  v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že materiál uvedený pod por. 19 ste obdržali na CD nosiči. 
Spolu s materiálmi ste obdržali aj Informatívnu správu o povinnosti zverejňovať zámer 
predaja alebo prenájmu majetku mesta.  


