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Primátor 
mesta Nitry 
    
                                                                                                                    Nitra  6. 8. 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 
 

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

20. augusta 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. 111/2001 – MZ zo dňa               
10. mája 2001         mat. č. 1242 
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 209/2008-MZ zo dňa                   
26. 6. 2008          mat. č. 1179/08 

 
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly subjektov – neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb pre klientov, ktorým Mesto Nitra poskytlo transfery zo svojho rozpočtu 
z položky 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 

         mat. č. 1517/09 
 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly (NFK) príjmovej položky rozpočtu 212 003 
– príjem z prenájmu budov za roky 2007 a 2008     mat. č. 1518/09 
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6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2009-NFK zameranej na hospodárnosť, 
účelnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov poskytnutých Mestom Nitra 
Súkromnej základnej umeleckej škole Heleny Madariovej, Krčméryho ul. č. 2, Nitra 

         mat. č. 1497/09 
 

7. Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2009-NFK zameranej                                   
na hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov poskytnutých 
Mestom Nitra Súkromnej základnej umeleckej škole, Ďurkova ul. č. 18, Nitra  

         mat. č. 1520/09 
 

8. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2009  
         mat. č. 1502/09 
 

9. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2009 
         mat. č. 1510/09 
 

10. Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Základná umelecká 
škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra na rok 2009   mat. č. 1531/09 

 
11. Návrh Pravidiel zostavovania rozpočtu mesta Nitry na rok 2010  mat. č. 1499/09 

 
12. Návrh Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 

služieb v Nitre          mat. č. 1523/09 
 

13. Návrh Dodatku č. 5 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre        mat. č. 1522/09 

 
14. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na rok 2010     mat. č. 1509/09 
 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4/2009 o parkovaní na území mesta 
Nitry          mat. č. 1446/09 

 
16. Návrh Dodatku č. 5 k VZN Mesta Nitry č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi               

vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4  mat. č. 1503/09 
 

17. Návrh na zmenu v členstve Výboru mestskej časti č. 6 Zobor, Dražovce   mat. č. 1521/09 
 

18. Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 363/2008-MZ zo dňa 16. 10. 2008 o schválení 
poradovníkov žiadostí o pridelenie 1-izbových a 2-ibových bytov postavených s podporou 
štátu, zostaveného v zmysle VZN 4/2001 (vrátane Dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) 
o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta 
postavených s podporou štátu      mat. č. 1507/09 

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

Tehelná 3, Nitra          mat. č. 1480/09 
 

20. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy ZŠ Kniežaťa Pribinu,  
A. Šulgana 1, Nitra (viacúčelové ihrisko)     mat. č. 1481/09 
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21. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy ZŠ Topoľová 8, Nitra 
(oplotenie areálu)        mat. č. 1482/09 

 
22. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy ZŠ Cabajská 2, Nitra 

(vodovodná prípojka)       mat. č. 1483/09 
 

23. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových 
a rekreačných zariadení mesta Nitry (Rekonštrukcia zimného štadióna – vstavaná časť 
konštrukcie šatní, viacúčelové ihrisko – Párovské Háje, multifunkčné ihrisko – Kynek 
a Mlynárce)         mat. č. 1484/09 

 
24. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 64/2009-MZ zo dňa                     

19. 3. 2009 (Ing. Marek Šebeňa, Kamenná 2427/81, Nitra)  mat. č. 1511/09 
 

25. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 180/2009-MZ zo dňa                  
25. 6. 2009 (Ing. Dušan Konc)      mat. č. 1532/09 
 

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku                    
parc. č. 462/3 kat. úz. Mlynárce)      mat. č. 1476/09 

 
27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (manž. Gažíkoví, bytom 

Podzámska 24, Nitra)       mat. č. 1488/09 
 

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Ladislav Zrubec, 
Párovská 18, Nitra)        mat. č. 1489/09 

 
29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (záhrada v k. ú. Horné 

Krškany, parc. č. 414/2)       mat. č. 1490/09 
 

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Jozef Drgoň, 
Remeselnícka 27, Nitra)       mat. č. 1491/09 

 
31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Martinák, s. r. o.) 

         mat. č. 1495/09 
 

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (garáže na Staničnej ul.) 
         mat. č. 1501/09 
 

33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (BREDA s. r. o., 
Cabajská ulica č. 38, 949 01 Nitra)      mat. č. 1504/09 

 
34. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (dlhodobý prenájom 

pozemkov na Braneckého ul. v Nitre)     mat. č. 1505/09 
 

35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Sociálna poisťovňa) 
         mat. č. 1506/09 
 

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Kasalova č. 7) 
         mat. č. 1508/09 
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37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Mária Husárová) 
         mat. č. 1513/09 
 

38. Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. území Chrenová (Centra BO 
spol. s r. o.)         mat. č. 1514/09 

 
39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Farská ul. č. 50) 

         mat. č. 1515/09 
 

40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odňatie nehnuteľného 
majetku mesta Nitry zo správy Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, 
Damborského 1, Nitra)       mat. č. 1516/09 

 
41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (RH  invest spol. s r. o.) 

         mat. č. 1338/09-2 
42. Interpelácie 

 
43. Diskusia 

 
44. Návrh na uznesenie 

 
45. Záver 

 
            

               
 
 
 
 
 
        
 
                  
             Jozef  D v o n č ,  v. r.  
 
 


