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Primátor 
mesta Nitry 
    
                                                                                                                    Nitra  9. 3. 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 
 

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

19. marca 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. 209/2008-MZ zo dňa   
26. 6. 2008         mat. č. 1179/08 

 
      Kontrola plnenia uznesenia Mestskej rady v Nitre č. 222/03-MR zo dňa 11. 3. 2003  

v bode b)                           (samostatné správy – mat. č. 1304/09 a mat. č. 1305/09) 
 
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008   mat. č. 1318/09 
 
5. Správa o požiarovosti na území mesta Nitry v roku 2008  mat. č. 1305/09 

 
6. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2008  mat. č. 1304/09 

 
7. Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2008  mat. č. 1328/09 
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8. a) Návrh záverečného účtu mesta Nitry za rok 2008   mat. č. 1333/09 
      b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  mat. č. 1333/09-a 

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

mesta v zmysle Komisionárskej zmluvy za rok 2008   mat. č. 1344/09 
 

10. Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. Komisionárskou zmluvou  mat. č. 1345/09 

 
11. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2009 a použitie Fondu 

rekultivácie skládky Katruša a Fondu rozvoja bývania   mat. č. 1339/09 
 
12. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Správy materských škôl v Nitre na rok 2009 

mat. č. 1346/09 
 

13.  Návrh Dodatku č. 2 VZN mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty        mat. č. 1323/09 

 
14. Návrh na ustanovenie rozdelenia úloh, okruh úkonov a činností, ktorú sú oprávnení 

vykonávať zástupca primátora Ing. František Baláž a zástupca primátora Štefan Štefek 
mat. č. 657/08-1 

15. Návrh Mediálnej politiky Mesta Nitry     mat. č. 1337/09 
 

16. Návrh Dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre    mat. č. 1284/09 
 

17. Návrh Dodatku č. 16 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre  
mat. č. 1285/09 
 

18. Návrh na voľbu členov Mestskej mediálnej rady a návrh na voľbu členov Redakčnej 
rady Mesta Nitry        mat. č. 1348/09 

 
19. Informatívna správa o zápise žiakov do prvého ročníka základných škôl v meste Nitra 

na školský rok 2009/2010      mat. č. 1322/09 
 
20. Návrh na zapožičanie čestného názvu Základnej škole, Dražovská 6, Nitra ako 

„Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra“   mat. č. 1324/09 
 

21. Návrh na zmenu nájomcu k Zmluve o nájme uzatvorenej medzi SŠaRZ a Hokejovým 
klubom Nitra, a. s.        mat. č. 1343/09 

 
22. Návrh Koncepcie zlepšenia stavu, správy a nakladania s mestským nehnuteľným 

majetkom         mat. č. 1342/09 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

23. Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy Základnej umeleckej škole 
Jozefa Rosinského, Damborského 1, Nitra (Technické zhodnotenie budovy ZUŠ 
Damborského ul.)        mat. č. 1308/09 

 
24. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb 

v Nitre (Parkovisko pri cintoríne Kynek)     mat. č. 1307/09 
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25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Zifčák Juraj 

a manž. Ivana, Konc Jozef, Pribilinec František a manž. Jozefa, Pindešová Veronika, 
Chrenovská 4, Nitra)       mat. č. 1059/08 

 
26. Návrh na zmenu uznesenia č. 352/2008-MZ zo dňa 16.10.2008 (Ing. Ľubomír Hulek) 

mat. č. 1321/09 
 

27. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb 
v Nitre (Dažďová kanalizácia – PP Sever)    mat. č. 1297/09 

 
28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. arch. Borguľa 

PhD.)         mat. č. 1306/09 
 

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. území Zobor 
(Zlatica Medová)       mat. č. 1314/09 

 
30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Psyché, s. r. o.               

IČO: 35951834)       mat. č. 1300/09 
 

31. Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre (Domov pre osamelých rodičov)   

mat. č. 1298/09 
 

32. Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy ZŠ Novozámocká 129, Nitra 
(Technické zhodnotenie plynovej kotolne)    mat. č. 1299/09 

 
33. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 318/2008-MZ             

zo dňa 28. 08. 2008 (Kynecká ulica)     mat. č. 1309/09 
 

34. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 90/2007-MZ                     
zo dňa 22. 03. 2007 (dom na Priehradnej ul. 6 v Nitre)  mat. č. 1310/09 

 
35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 436/2008-MZ                      

zo dňa 11. 12. 2009 (IN VEST s. r. o. )    mat. č. 1334/09 
 

36. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 89/2007-MZ                      
zo dňa 22. 03. 2007 (dom na Priehradnej ul. 2 v Nitre)  mat. č. 1311/09 

 
37. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v  k. ú. Veľké Janíkovce (Ing. Marek Šebeňa, 

Kamenná 2427/81, Nitra)      mat. č. 1315/09 
 

38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Karol Lakatoš 
a manž. Vlasta)       mat. č. 1281/09 

 
39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Andrej Kršek) 

mat. č. 1280/09 
40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Roman Hudáč 

a METROPOLITEJ s r. o.)      mat. č. 1312/09 
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41. Interpelácie 

 
42. Diskusia 

 
43. Návrh na uznesenie 

 
44. Záver 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

         Jozef  D v o n č ,  v. r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že materiál uvedený v programe pod. por. č. 22 „Návrh 
Koncepcie zlepšenia stavu, správy a nakladania s mestským nehnuteľným majetkom“   
mat. č. 1342/09 Vám zasielame na CD nosiči.  

 


