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Primátor
mesta Nitry

                                                                                                                   Nitra  1. 8. 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

8. zasadnutie  (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa

4. augusta 2011 o 13.00 h

v zasadačke Mestského úradu v Nitre (č. dv. 118), Štefánikova tr. 60

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

3. Správa o výsledku kontroly úplnosti a pravdivosti predložených žiadostí na pridelenie 
obecných nájomných bytov postavených s podporou štátu, Službyt s. r. o. Nitra

mat. č. 228/2011

4. Návrh výšky nájomného v OS Nitra Diely IV – bytové domy A, B, C, D 92 b. j.
mat. č. 248/2011

5. Návrh poradovníka žiadostí o pridelenie 2-izbových nájomných bytov obstaraných 
z verejných prostriedkov zostaveného v zmysle VZN č. 1/2011 o podmienkach prideľovania 
a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných 
prostriedkov mat. č. 253/2011

6. Návrh neinvestičného zámeru mesta Nitry – Projekt mestskej karty „CITY CARD“
mat. č. 239/2011

7. Návrh zriadenia školiaceho a výcvikového strediska pri Mestskej polícii v Nitre 
mat. č. 251/2011
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8. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre 
mat. č. 217/2011

9. Návrh Dodatku č. 7 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre
mat. č. 223/2011

10. Návrh Zásad pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva a mestskej rady 
mat. č. 197/2011

11. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2011 mat. č. 249/2011

12. Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy – Sčasného 22, Nitra – Dražovce, 
949 01 mat. č. 220/2011

13. Návrh na zmenu prijímateľa dotácie z Fondu prenájmu tréningových objektov a úhrady 
nákladov z Hokejového klubu HC Nitra a. s. na Hokejový klub Nitra a. s. 

mat. č. 222/2011

14. Návrh na ukončenie nízkoprahových aktivít a činností prevádzkovaných Centrom voľného 
času Domino so sídlom Štefánikova 63, 949 01 Nitra na pracovisku Na Hôrke 30, Nitra,             
ku dňu 31. 8. 2011 mat. č. 225/2011

15. Návrh na zrušenie Správy materských škôl v Nitre ako rozpočtovej organizácie mesta Nitry 
mat. č. 250/2011

16. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Futbalový štadión FC 
Nitra – realizácia investičného zámeru mesta) mat. č. 240/2011

17. Návrh na odovzdanie majetku – technické zhodnotenie mesta Nitry do správy príspevkovej 
organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7, Nitra – (Rekonštrukcia býv. 
detskej nemocnice na domov dôchodcov) mat. č. 183/2011

18. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Oľga Košutová) mat. č. 246/2011

19. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 45/2011-MZ zo dňa                     
24. 2. 2011 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra              
(E. nebytové priestory v bytovom dome s. č. 1347 na parc. č. 1349 k. ú. Nitra)

mat. č. 241/2011

20. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77/2011-MZ zo dňa                 
7. 4. 2011 (Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra 
(neupotrebiteľné nehnuteľnosti), H – nehnuteľnosť č. 8 – pozemky k. ú. Mlynárce (Štúrova 
ul.)) mat. č. 242/2011

21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 80/2011-MZ zo dňa                      
7. 4. 2011 (Viera Králová) mat. č. 244/2011

22. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 83/2011-MZ zo dňa                  
7. 4. 2011 (Ing. Jozef Král) mat. č. 243/2011

23. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 210/2011-MZ zo dňa              
30. 6. 2011 (Mária a Miroslav Kukloví) mat. č. 245/2011
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24. Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. 
Veľké Janíkovce (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za  
hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, IČO: 36 550 949) mat. č. 256/2011

25. Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra 
(„garážový dom – obytný súbor Čermáň“) mat. č. 247/2011

26. Návrh na uznesenie

27. Záver

   

                       
    

 Jozef  D v o n č ,   v. r. 




