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Primátor 
mesta Nitry 
    
                                                                                                                    Nitra  26. 11. 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 
 

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

10. decembra 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  v bode 2)      mat. č. 1179/08 
    

4. Správa o výsledku kontroly vybavovania žiadostí o prenájom nehnuteľného majetku                 
na MsÚ v Nitre        mat. č. 1621/09 

 
5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vybraných investičných akcií 

        mat. č. 1602/09 
 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na I. polrok 2010 
        mat. č. 1658/09 
 

7. Správa o výsledku kontroly správnosti administratívneho postupu verejného obstarávania  
        mat. č. 1623/09 
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8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 19/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Čermáň         mat. č. 1631/09 

 
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 23/2009 o určení názvu ulice v časti 

mesta Klokočina        mat. č. 1630/09 
 

10. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002 o určení 
školských obvodov základných škôl v meste Nitra   mat. č. 1647/09 

 
11. Návrh na vydanie Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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. 1642/09 
 

12. Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov       mat. č. 1622/09 

 
13. Návrh cenových kalkulácií za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu                  

od občanov mesta Nitra na rok 2010     mat. č. 1604/09 
 

14. Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 13/2004 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  mat. č. 1641/09 

 
15. a) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2010 – 2012 mat. č. 1652/09 

 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2010 –                                    

2012  a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2010    mat. č. 1562/09-a 
 

16. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočtoch základných škôl, ZUŠ J. Rosinského,                  
CVČ Domino na rok 2009       mat. č. 1656/09 

 
17. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Správy materských škôl v Nitre na rok 2009 

        mat. č. 1633/09 
 

18. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a  Mestského zastupiteľstva v  Nitre                   
na I. polrok 2010        mat. č. 1612/09 

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

na I. polrok 2010       mat. č. 1628/09 
 

20. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre  mat. č. 1590/09-1 
 

21. Informatívna správa a návrh opatrení na zlepšenie situácie v centrálnej časti mesta Nitra  
        mat. č. 1625/09 

22. Informatívna správa k Svetovému dňu turizmu v Nitre   mat. č. 1624/09 
 

23. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Jozefovi Dóczymu za celoživotné dielo 
obohacujúce ľudské poznanie a za originálne stvárnenie divadelných a filmových postáv 

        mat. č. 1648/09 
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24. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Divadlu Andreja Bagara v Nitre za prínos                          

pre slovenské divadelné umenie, za všestranný rozvoj divadelnej kultúry a reprezentáciu 
mesta Nitry doma i v zahraničí     mat. č. 1649/09 

 
25. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Eve Ruthovej za dlhoročné všestranné kultúrno-

spoločenské aktivity prispievajúce k vytváraniu dobrého mena mesta Nitry  
        mat. č. 1651/09 
 

26. Návrh na odpredaj služobného motorového vozidla  mat. č. 1615/09 
 

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom priestorov 
v budove Základnej školy kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra, 949 01) 

        mat. č. 1640/09 
 

28. Správa na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku Mestských služieb Nitra  
        mat. č. 1342/09-1 
 

29. Návrh na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry v správe 
mestskej organizácie Správa materských škôl v Nitre   mat. č. 1603/09-1 

 
30. Návrh na zlepšenie využívania nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry v správe 

príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 
        mat. č. 1571/09-1 
 

31. Zlepšenie stavu, správy a nakladanie s mestským nehnuteľným majetkom v správe SŠaRZ 
        mat. č. 1619/09 
 

32. Návrh na doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie „Správa športových 
a rekreačných zariadení mesta Nitry“    mat. č. 1605/09 

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

Tehelná 3, Nitra         mat. č. 1608/09 
 

34. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb, 
Tehelná 3, Nitra         mat. č. 1614/09 

 
35. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 108/2009-MZ zo dňa                   

7. 5. 2009        mat. č. 1634/09 
 

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Renáta Homolová, 
PhD., Vikárska 1, 949 01 Nitra)     mat. č. 1637/09 

 
37. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta spravovaným príspevkovou organizáciou SŠaRZ – 

Telocvičňa, Hlboká ulica       mat. č. 1620/09 
 

38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ľubomír Matušík 
a Henrieta Matušíková, Okružná 152/40, 955 01 Tovarniky) mat. č. 1638/09 
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39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (František Moravčík, 
Pod Katrušou 10, 949 05 Nitra)     mat. č. 1639/09 

 
40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. arch. Tibor 

Zelenický)        mat. č. 1643/09 
 

41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jaroslav Mrosko 
a manž. Mária)        mat. č. 1644/09 

 
42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ivan Kubík, 

CHLADEX)        mat. č. 1645/09 
 

43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Pavol Mečár) 
        mat. č. 1646/09 
 

44. Návrh na pridelenie bytov 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               
vo verejnom záujme       mat. č. 1657/09 

 
45. Interpelácie 

 
46. Diskusia 

 
47. Návrh na uznesenie 

 
48. Záver 

 
           

                            
            
 
 
         Jozef  D v o n č , v . r.  
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
Dovoľujeme si upozorniť členov mestskej rady, aby si priniesli na zasadnutie materiál 
uvedený pod por. č. 15 „Návrh viacro čného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2010 – 2012“, 
ktorý im bol doručený na zasadnutie mestskej rady dňa 24. 11. 2009.  
Zároveň Vás upozorňujeme, že mat. č. 1624/09 „Informatívna správa k Svetovému dňu 
turizmu v Nitre“ , uvedený v programe pod por. č. 22, Vám bol doručený na CD nosiči 
z dôvodu jeho obsiahlosti. 
 
   
  


