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Primátor 
mesta Nitry 
    
                                                                                                                    Nitra  16. 1. 2009                                                         
 
 
 

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 
 

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

29. januára 2009 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. 393/2008 MZ zo dňa 
13. 11. 2008                                                                         mat. č. 1292/09 
 

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 23/2008-NFK zameranej                
na hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov – organizačné 
výdavky výborov mestských častí (VMČ)     mat. č. 1244/09 

 
5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly čerpania finančných prostriedkov            

na investičné akcie za rok 2007 so zameraním na porovnanie plánovaných 
rozpočtových nákladov s dosiahnutou skutočnosťou   mat. č. 1242/09 

 
6. Správa o výsledku kontroly dodržiavania registratúrneho poriadku MsÚ  

mat. č. 1279/09 
 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2008 
mat. č. 1282/09  
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8. Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte na rok 2009 príspevkovej organizácie 
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského    mat. č. 1293/09 

 
9. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2009  

mat. č. 1291/09 
10. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2009  mat. č. 1287/09 
 
11. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2009 pre cieľovú oblasť 

telesná kultúra        mat. č. 1286/09 
 

12. Návrh počtu prijímaných žiakov do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2009/2010    mat. č. 1288/09 

 
13. Návrh Koncepcie budovania turisticko-informačného systému mesta Nitry  

mat. č. 1245/09 
14. Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra  mat. č. 1283/09 
 
15. Návrh na centrálnu správu viacúčelových ihrísk na území mesta Správou športových 

a rekreačných zariadení mesta Nitry      mat. č. 1270/09 
 

16. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (L&Š), s. r. o. 
Novozámocká ul., IČO: 36 555 720)     mat. č. 1221/09 

 
17. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra 

(manž. Šedíkoví, Barátová)       mat. č. 1185/09 
 

18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra a návrh                       
na zrušenie uznesenia č. 132/2008-MZ (ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava) 

mat. č. 1225/09 
19. Návrh na zámenu nehnuteľností v kat. území Dražovce (František Koprda) 

mat. č. 1243/09 
20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Krajské 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 
Nitra)          mat. č. 1240/09 

 
21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 239/2008-MZ zo dňa 

26. 6. 2008 (NDS, a.s., Bratislava – rýchlostná komunikácia „R1 Nitra, západ 
Selenec“ v kat. území Horné Krškany, Nitra, Párovské Háje, Kynek) 

mat. č. 1277/09 
 

22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Krajský úrad 
životného prostredia Nitra, ul. J. Kráľa 124, Nitra, IČO: 37961276)  mat. č. 1276/09 

 
23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. území Dolné 

Krškany (SO 14 – Úprava cesty I/64)    mat. č. 1278/09 
 

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra 
(KM Management Nitra)       mat. č. 1289/09 
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25. Návrh na pridelenie bytu osobitného určenia v zmysle platnej VZN č. 8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Nitry v znení dodatkov 1, 2 a 3 pre 
byty určené pre zdravotne ťažko postihnutých    mat. č. 1246/09 

 
26. Informatívna správa o predaji bytov na území mesta Nitry za obdobie od 22. 6. 1995 

do 31. 12. 2008        mat. č. 1242 
 

27. Interpelácie 
 

28. Diskusia 
 

29. Návrh na uznesenie 
 

30. Záver 
 
 
 
 
 

 

 

Jozef  D v o n č ,  v. r.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že materiály uvedené v programe pod. por. č. 13 „Návrh 
Koncepcie budovania turisticko-informačného systému mesta Nitry“ mat. č. 1245/09 
a materiál pod por. č. 14 „Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra“  
mat. č. 1283/09 Vám zasielame na CD nosičoch.  
 
 
 
 
 
 
 


