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Primátor
mesta Nitry

                                                                                                                   Nitra  30. 9. 2011                                                         

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

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

13. októbra 2011 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. 295/2007-MZ zo dňa                    
23. 8. 2007 mat. č. 955/2008

   Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 326/2010-MZ zo dňa             
18. 11. 2010 mat. č. 1992/2010

   Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 252/2011-MZ zo dňa                    
8. 9. 2011 mat. č. 266/2011

4. Kontrola postupov riešenia neoprávneného parkovania vrakov a nepojazdných áut                       
na území mesta v zmysle VZN Mesta Nitry č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry

mat. č. 274/2011
5. Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu  na rok 2012

mat. č. 299/2011



2

6. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2011
mat. č. 324/2011

7. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 
2011 mat. č. 306/2011

8. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 
2011 mat. č. 307/2011

9. Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte na rok 2011 príspevkovej organizácie 
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra

mat. č. 296/2011

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 5/2011 o určení názvu ulice 
v časti mesta Dolné Krškany mat. č. 304/2011

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2011 o určení názvu ulice 
v časti mesta Klokočina mat. č. 302/2011

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7/2011 o určení názvu ulice 
v časti mesta Klokočina mat. č. 303/2011

13. Návrh Dodatku č.  2  k VZN  Mesta Nitry č.  4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry
mat. č. 310/2011 

14. Návrh na stanovenie pravidiel pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Nitry               
pre oblasť telesná kultúra mat. č. 221/2011

15. Návrh na zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra                    
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 293/2011

16. Návrh na opätovné zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd 
Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 317/2011

17. Návrh na zmenu nájomcu k Nájomnej zmluve uzatvorenej medzi SŠaRZ a TK SPU-
AX Výstavníctvo Nitra, Ďumbierska 2, 949 01 Nitra (IČO: 18046924)

mat. č. 318/2011

18. Správa o stave a evidovaných žiadostiach na zmeny a doplnky Územného plánu
Centrálnej mestskej zóny v Nitre mat. č. 325/2011

   
19. Návrh na odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry  do správy príspevkovej 

organizácii Správe športových a rekreačných zariadení Mesta Nitry (Kamerový 
a turniketový systém – areál futbalového štadióna) mat. č. 294/2011

20. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy príspevkovej 
organizácii Mestské služby Nitra mat. č. 305/2011
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21. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 
verejnej súťaže: „Odpredaj novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 131/4 
o výmere 2 780 m2 k. ú. Mlynárce“ mat. č. 161/2011

22. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 
verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností na Kupeckej ul. č. 12 v Nitre, pozemkov 
parc. č. 1325, parc. č. 1327, parc. č. 1328 a stavby súp. č. 1355 na parc. č. 1328 kat. 
úz. Nitra“ mat. č. 320/2011

23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (nebytový priestor 
č. 1 – 7 na Kupeckej ul. o. č. 8 v Nitre) mat. č. 279/2011

24. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Barbora Molnárová)   mat. č. 282/2011

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Horné 
Krškany (Granvia Construction, s. r. o., odpredaj častí pozemku „E“ KN parc. č. 182)

mat. č. 311/2011

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  v  k. ú. Horné 
Krškany (Granvia Construction, s. r. o., prenájom pozemkov) mat. č. 312/2011

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra 
(Granvia Construction, s. r. o., prenájom pozemkov) mat. č. 334/2011

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zriadenie vecného 
bremena – kat. úz. Zobor – JUDr. Šupa Miroslav) mat. č. 291/2011

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (MUDr. Andrea 
Petrovičová – kat. úz. Chrenová) mat. č. 292/2011

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Kartel Nitra,           
s. r. o., Štúrova 155, 949 01 Nitra, IČO: 35953799) mat. č. 309/2011 

31. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry („LL real invest, s. r. o.“)    
mat. č. 316/2011

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (KAMY s. r. o., F. 
Mojtu 14, 949 01 Nitra, IČO: 45989478) mat. č. 331/2011

33. Návrh na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitry víťazovi obchodnej 
verejnej súťaže (Park pod Borinou na Klokočine) mat. č. 322/2011

34. Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Mesta Nitry 
(pozemky registra „C“ KN parc. č. 337/1 a parc. č. 337/2 kat. úz. Dolné Krškany)

mat. č. 319/2011

35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 318/2008–MZ                 
zo  dňa 28. 08. 2008  v  znení  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v Nitre                     
č. 43/2009–MZ zo dňa 19. 03. 2009 (Kynecká ulica) mat. č. 321/2011
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36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77/2011–MZ zo dňa 
07. 04. 2011 (návrh na zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra –
prebytočné nehnuteľnosti) mat. č. 283/2011

37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 80/2011–MZ zo dňa              
07. 04. 2011 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 240/2011–MZ         
zo dňa 04. 08. 2011 (Viera Králová) mat. č. 315/2011

38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 83/2011–MZ zo dňa            
07. 04. 2011 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 241/2011–MZ              
zo dňa 04. 08. 2011 (Ing. Jozef Král) mat. č. 314/2011

39. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 204/2011–MZ zo dňa 
30. 06. 2011 (prenájom časti nehnuteľnosti registra „C“ KN p. č. 300/27, kat. úz. 
Chrenová – Alexander Bihary) mat. č. 301/2011

40. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 283/2011-MZ zo dňa 
8. 9. 2011 (zámer na odpredaj pozemkov v k. ú. Zobor) mat. č. 333/2011

41. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 365/2010–MZ               
zo dňa 16. 12. 2010 (pozemky p. č. 10901/2 a p. č. 10901/4 v kat. úz. Chrenová)   

mat. č. 308/2011

42. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (dom               
s. č. 307 na parc. reg. „C“ KN č. 1281/2 a parc. reg. „C“ KN č. 1281/2, zapísané                
na LV č. 7185, kat. úz. H. Krškany) mat. č. 323/2011

43. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
pozemok „C“ KN parc. č. 4720/8 – rýchlostná komunikácia) mat. č. 332/2011

44. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
časť pozemku „C“ KN parc. č. 5735/1 – Mgr. Roland Rico) mat. č. 329/2011

45. Návrh na pridelenie bytu osobitného určenia v zmysle platnej VZN č. 1/2011 
o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta 
obstaraných z verejných prostriedkov mat. č. 290/2011

46. Interpelácie

47. Diskusia

48. Návrh na uznesenie

49. Záver

Jozef  D v o n č ,  v. r. 




