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Primátor 
mesta Nitry 
    
                                                                                                                    Nitra  27. 4. 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 
 

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

7. mája 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 Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 11/2009-MZ zo dňa 

29. 1. 2009         mat. č. 1364/09 
       
      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 38/2009-MZ zo dňa 

19. 3. 2009         mat. č. 1365/09 
 

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly ZŠ Tulipánová 1, Nitra 
mat. č. 1340/09 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v Základnej škole na Škultétyho ulici v Nitre za rok 2008 

mat. č. 1341/09 
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6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2009-NFK zameranej                        
na hospodárenie Mestskej športovej haly v Nitre   mat. č. 1347/09 

 
7. Informatívna správa k Svetovému dňu sprievodcov cestovného ruchu 

mat. č. 1350/09 
8. Informatívna správa o zápise detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry na školský rok 2009/2010    mat. č. 1394/09 
 
9. Informácia o činnosti – Výročná správa Nitrianskej investičnej, s. r. o. za obdobie                  

od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008      mat. č. 1352/09 
 

10. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na 
II. polrok 2009        mat. č. 1371/09 

 
11. Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb v Nitre na rok 2009     mat. č. 1377/09 
 

12. Návrh dodatku č. 1 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry   mat. č. 1370/09 
 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2009 o verejných kultúrnych 
podujatiach a voľných pouličných aktivitách    mat. č. 1319/09 

 
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2009 o organizovaní 

verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí 
mat. č. 1320/09 

15. Návrh Dodatku č. 9 k VZN mesta Nitry č. 4/2001 o podmienkach prideľovania 
a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou 
štátu (vrátane dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8)   mat. č. 1383/09 

 
16. Návrh na zmenu nájomcu k Zmluve o nájme uzatvorenej medzi SŠaRZ a Hokejovým 

klubom Nitra, a. s.        mat. č. 1343/09 
 

17. Zámer vybudovania Pamätníka obetiam totality a holokaustu v Nitre 
mat. č. 1375/09 

18. Návrh Koncepcie práce s deťmi a mládežou mesta Nitry na roky 2009 – 2013 
mat. č. 1400/09 

19. Návrh štatútu Partnerstva nitriansky vedomostný región  mat. č. 1409/09 
 
20. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Regionálneho 

operačného programu v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia MŠ Benkova“    mat. č. 1395/09 

 
21. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Regionálneho 

operačného programu v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia MŠ Párovská“    mat. č. 1396/09 

 
22. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Regionálneho 

operačného programu v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia MŠ Za Humnami“    mat. č. 1397/09 

 



 3 

23. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Regionálneho 
operačného programu v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia MŠ Nábrežie mládeže“   mat. č. 1398/09 

 
24. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Regionálneho 

operačného programu v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na realizáciu projektu „Útulok                     
pre bezdomovcov“        mat. č. 1399/09 

 
25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Eduard 

Patlevič a manž., Tehelná 112, Nitra)    mat. č. 1140/09-1 
 

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (DATA-ZDROJ 
a.s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra)    mat. č. 1313/09-1 

 
27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Vojtech Mačkay 

a manž.)        mat. č. 1369/09 
 

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a. s.)      mat. č. 1381/09 

 
29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a. s.)      mat. č. 1382/09 
 

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ASTRAGAL                        
s. r. o. )        mat. č. 1380/09 

 
31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. území Nitra 

(Mária Gaťková)       mat. č. 1379/09 
 

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Dolné 
Krškany (VESTAM COMPANY, s. r. o.)    mat. č. 1224/08 

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

Krškany (okružná križovatka SO 05-Úprava cesty I/64 pre SSC) mat. č. 1390/09 
 

34. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (hromadné garáže) 
mat. č. 1402/09 

35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (RH – invest spol.  
s  r. o.)         mat. č. 1338/09-1 

 
36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Kadlečík Ondrej 

a manželka Mária, Kmeťova 31, Nitra)     mat. č. 1387/09 
 

37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Západoslovenská 
energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava)     mat. č. 1372/09 

 
38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (M. Dávid                     

a Š. Citsoň)        mat. č. 1070/08-1 
 



 4 

39. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 110/2008-MZ zo dňa 
27. 03. 2008 (nový cintorín)       mat. č. 1376/09 

 
40. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 54/2008-MZ zo dňa 

12. 02. 2008 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 103/2008-MZ             
zo dňa 27. 03. 2008 (DOS Hollého)     mat. č. 1386/09 

 
41. Kúpna zmluva pre HOTEL ZOBOR, s. r. o., Štefánikova tr. 5, Nitra a návrh                    

na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 329/2004-MZ zo dňa                
30. 09. a 2. 10 2004        mat. č. 1406/09 

 
42. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra 

(Ministerstvo obrany – Priemyselná ul. – prepojovacia komunikácia I/64 
Novozámocká ul. s cestou III/05137 Dlhá ul.)   mat. č. 1392/09 

 
43. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra (Colné 

riaditeľstvo – Priemyselná ul. – prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká ul. 
s cestou III/05137 Dlhá ul.)      mat. č. 1393/09 

 
44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (ZSE Distribúcia,  

a. s. Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518)   mat. č. 1391/09 
 

45. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 350/2008-MZ zo dňa                    
16. 10. 2008 (odbočovací pruh na Priemyselnej ul. – Ministerstvo obrany SR)  

mat. č. 1336/09 
46. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami (Slovenská republika zast. Obvodným 

úradom Nitra)        mat. č. 1408/09 
 
47. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Psyché, s. r. o., 

IČO: 35 951 834)       mat. č. 1300/09 
 

48. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 709/2008-MZ zo dňa 
04. 11. 2008 (Plastika Nitra, s. s., Novozámocká 222, Nitra, IČO: 00 152 781) 

mat. č. 1335/09 
 

49. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2008-MZ zo dňa 
12. 02. 2008 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 182/2008-MZ           
zo dňa 15. 05. 2008 (DOM KULTÚRY ORBIS, Štefánikova tr. 46 s pozemkami             
pod budovou a priľahlými pozemkami)     mat. č. 1410/09 

 
50. Návrh na zmenu uznesenia č. 326/2008-MZ zo dňa 28. 8. 2008 na pridelenie bytu 

podľa § 6 ods. 1 písm. d) v zmysle platnej VZN Mesta Nitra č. 8/2004 o zásadách 
nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 a 2 vo verejnom 
záujme          mat. č. 1363/09 

 
51. Návrh na pridelenie bytu podľa § 6, odst. 1 písm. d) v zmysle platnej VZN Mesta 

Nitra č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Nitry v znení 
dodatkov č. 1 a 2 vo verejnom záujme    mat. č. 1401/09 
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52. Návrh na odpredaj voľných bytov vo vlastníctve mesta Nitry v zmysle VZN č. 2/95 

o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry  
mat. č. 1403/09 

53. Interpelácie 
 

54. Diskusia 
 

55. Návrh na uznesenie 
 

56. Záver 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

         Jozef  D v o n č ,  v. r.  

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Poznámka: 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že materiál uvedený v programe pozvánky pod por. č. 19 
„Návrh štatútu Partnerstva nitriansky vedomostný región“, mat. č. 1409/09, Vám 
zasielame na CD nosiči.  

 


