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Primátor 
mesta Nitry 
    
                                                                                                                    Nitra  11. 6. 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 
 

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

25. júna 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. 32/98-MZ zo  dňa                 
29. 1. 1998         mat. č. 20 

 
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. 130/2009-MZ zo  dňa      
7. 5. 2009         mat. č. 1460/09 

 
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly (NFK) vykázaných výkonov, nákladov 

a tržieb a.s. Veolia Transport Nitra v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme za rok 
2008          mat. č. 1434/09 

 
5. Správa o výsledku kontroly náležitosti a oprávnenosti výmen bytov postavených s podporou 

štátu (ulíc Tokajská, Rýnska a ďalšie) s bytmi v iných mestských častiach  
         mat. č. 1426/09 
 

6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2009-NFK zameranej na vybrané 
príjmové a výdavkové položky hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2008 v Mestských 
službách Nitra          mat. č. 1432/09 
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7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2009-NFK zameranej na kontrolu 

použitia bežného transferu na činnosť verejná zeleň v Mestských službách Nitra  
         mat. č. 1433/09 
 

8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly platenia nájomného obyvateľmi nájomných 
bytov postavených s podporou štátu (byty na ul. Rýnska, Tokajská a ďalšie)  
         mat. č. 1459/09 
         

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na II. polrok 2009  
         mat. č. 1467/09 

10. Návrh na vytvorenie Mestského sociálneho podniku    mat. č. 1466/09 
 

11. Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre  mat. č. 1468/09 
 

12. Návrh Dodatku č. 3 Poriadku odmeňovania Mesta Nitry   mat. č. 1469/09  
 

13. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta  Nitry na rok 2009 mat. č. 1463/09 
           
 

14. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2009  
          mat. č. 1462/09 
 

15. Návrh na vstup mesta Nitry do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí ZMOS so sídlom 
vo Veľkom Cetíne        mat. č. 1472/09 
 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Párovské Háje       mat. č. 1250/09 
 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Chrenová         mat. č. 1412/09 
 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Staré Mesto        mat. č. 1413/09 
 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Janíkovce         mat. č. 1414/09 
 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1415/09 
 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 10/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1416/09 
 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 11/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1417/09 
 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 12/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1418/09 
 

24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 13/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1419/09 
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25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 14/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1420/09 
 

26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 15/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1421/09 
 

27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 16/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Horné Krškany       mat. č. 1422/09 
 

28. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 17/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Mlynárce         mat. č. 1423/09 
 

29. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 18/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Dražovce         mat. č. 1424/09 
 

30. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 19/2009 o zmene názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1465/09 
 

31. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 5/2009 o národných kultúrnych 
pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry    mat. č. 1436/09 
 

32. Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov        mat. č.  1437/09 
 

33. Návrh Dodatku č. 1 k VZN 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. 1443/09 
 

34. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov            
na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (vrátane dodatku           
č. 1)         mat. č. 1445/09 

 
35. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre            

na II. polrok 2009         mat. č. 1429/09 
 

36. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na rok 2009  
mat. č. 1485/09 

37. Návrh rozpisu použitia finančných prostriedkov na zabezpečenie opráv a skvalitnenie 
služieb v objektoch spravovaných SŠaRZ na rok 2009    mat. č. 1464/09 
 

38. Žiadosť Základnej školy kniežaťa Pribinu, A. Šulgana  1, Nitra o zaradenie Školského 
strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra              
do siete škôl         mat. č.  1471/09 
 

39. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 67/2009-MZ zo dňa           
19. 3. 2009 (Roman Hudáč a METROPOLITEJ  s r. o.)   mat. č.  1452/09 
 

40. Návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra (Ing. Emil Grofčík a spol., Farby, Laky, L&Š, s. r. o., 
IČO: 36 555 720)        mat. č.  1438/09 
 

41. Návrh na zámenu nehnuteľností za účelom realizácie rozšírenia cintorína v Dolných 
Krškanoch         mat. č.  1450/09 
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42. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Chrenová                 

(Ing. Dušan Konc)        mat. č.  1453/09 
 

43. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra (Priemyselná ul. – 
prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká ul. s cestou III/05137 Dlhá ul.) 
         mat. č.  1457/09 
 

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Nosian a spol.) 
         mat. č. 1427/09 
 

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Eva Lahučká, 
Novomeského 1, 949 11 Nitra)      mat. č. 1430/09 

 
46. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Michael Horák, 

Roľnícka 8, 949 05 Nitra)       mat. č. 1431/09 
 

47. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky pod garážami 
ul. Na Predmostí a Parkové nábrežie)     mat. č.  1448/09 
 

48. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových 
a rekreačných zariadení mesta Nitry (Viacúčelové ihrisko „Prima areál“ Ždiarska ul.) 
         mat. č.  1439/09 
 

49. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Nataša Horniaková) 
     ;    mat. č.  1455/09 
 

50. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Práčovne a čistiarne,             
s. r. o., Priemyselná ul. – prepojovacia komunikácia)   mat. č.  1449/09 
 

51. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jana Budniková, 
Kraskova 7, 949 01  Nitra)       mat. č.  1454/09 
 

52. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (bývalá Materská škola 
na Špitálskej ul. 1 v Nitre)       mat. č.  1470/09 
 

53. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Nitra IČO: 35 593 008)     mat. č.  1456/09 
 

54. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra (JUDr. Bognerová 
- Priemyselná ul. - prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká ul. s cestou III/05137 Dlhá 
ul. )          mat. č. 1458/09 

 
55. Návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (Kupecká 16 v Nitre)  

mat. č.  1474/09 
 

56. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových 
a rekreačných zariadení mesta Nitry („Prima areál“ II. etapa -Ždiarska ul.) 
         mat. č.  1440/09 
 

57. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových 
a rekreačných zariadení mesta Nitry (Detské ihrisko „Prima areál“ Ždiarska ul.) 
         mat. č.  1441/09 
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58. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových 

a rekreačných zariadení mesta Nitry (Viacúčelové ihrisko – areál Kultúrneho domu 
Janíkovce)         mat. č.  1442/09 
 

59. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy Službytu Nitra,  
s. r. o. – Orechov Dvor – 28 b. j. nižší štandard – nájomné byty  mat. č.  1444/09 
 

60. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe zariadení 
sociálnych služieb v Nitre (býv. Azylový dom pre bezdomovcov – kotolňa, sklad, pozemky)
         mat. č.  1447/09 

  
61. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (RNDr. Marcela Žáková 

Lekáreň u SV. Rafaela, zdrav. potreby, Štefánikova 34, Nitra; Štefan Kubovčík, 
Hornozoborská 97, Nitra; Správcovská spoločnosť Nitra, s. r. o., Pod Zlatým brehom 41, 
Nitra)         mat. č. 1477/09 

 
62. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Kupecká č.10 ) 

         mat. č. 1478/09 
 

63. Návrh Zmluvy o prevádzkovaní č. 43/05/03746/09 a Dodatku č. 1 k tejto zmluve 
(Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra)   mat. č. 1479/09 

 
64. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 74/2007-MZ zo dňa 22. 3. 2007 

(Zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov „Mlynárce – Diely 
III. stavba Nitra – obytný súbor  bytové domy C 103 – 48 b. j. a C 301 – 34 b. j. + IS a TV“ 
v majetku Mesta Nitra)        mat. č. 1435/09 

 
65. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 57/2009-MZ zo dňa 19. 3. 

2009 (Ing. arch. Michal Borguľa, PhD.)     mat. č. 1306/09-1 
 

66. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu                    
a pozemku         mat. č. 1461/09 
 

67. Interpelácie 
 

68. Diskusia 
 

69. Návrh na uznesenie 
 

70. Záver 
 

            

      Jozef  D v o n č ,  v. r.  

 

Poznámka: 

Dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 25. 6. 2009 o 13.00 h sa uskutoční v obradnej miestnosti 
mestského úradu slávnostný akt udelenia Ceny primátora Mesta Nitry Ing. arch. Vladimírovi 
Dedečkovi za významný prínos a celoživotné pôsobenie v oblasti architektúry.   


