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Primátor
mesta Nitry

                                                                                                                   Nitra  2. 12. 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

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

15. decembra 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. 32/98-MZ zo dňa                  
29. 01. 1998 mat. č. 20

4. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 6/2005 
o miestnych   daniach mat. č. 363/2011

5. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 13/2004 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

mat. č. 364/2011

6. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2011 
mat. č. 401/2011

7. a) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2012 – 2014 mat. č. 365/2011  

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2012 –
2014 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012         mat. č. 365/2011-a
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8. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2012                       
          mat. č. 381/2011

9. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dotácií poskytnutých pre FC Nitra
mat. č. 374/2011

10. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky 637 služby v rámci 
rozpočtu mesta mat. č. 382/2011

11. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry             
č. 18/2008 o umiestňovaní tlačených reklamných prostriedkov mat. č. 385/2011

12. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 18/2008 
o umiestňovaní tlačených reklamných prostriedkov v znení Dodatku č. 1

mat. č. 384/2011

13. Návrh „Energetickej koncepcie okresu Nitra“   mat. č. 371/2011

14. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                      
na I. polrok 2012                                    mat. č. 313/2011

15. Návrh Časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na I. polrok 2012
mat. č. 357/2011

16. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 389/2011

17. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom 6x plynové 
kotolne a 2x HUP v objekte Mestskej tržnice, Štefánikova ul. č. 50, k. ú. Nitra)

mat. č. 392/2011

18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom priestorov 
Mestskej tržnice na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre) mat. č. 397/2011

19. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Prenájom časti pozemku parc. č. 874/13 o výmere cca 200 m2 kat. úz. Chrenová 
za účelom vybudovania tržnice“ mat. č. 387/2011

20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (MARTINÁK, s. r. o.)
mat. č. 372/2011

21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Horné Krškany 
(zámena – Ľ. Šindler – prepojovacia komunikácia) mat. č. 395/2011

22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (Granvia 
Construction, s. r. o., odpredaj časti pozemku „C“ KN parc. č. 4720/8)

mat. č. 339/2011
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23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Chrenová 
(Granvia Construction, s. r. o., odpredaj častí pozemku „E“ KN parc. č. 1314)

mat. č. 396/2011

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra („SR – Slovenská 
správa ciest“) mat. č. 400/2011

25. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Mgr. Škvárová 
– parc. reg. „C“ KN č. 1773/2, kat. úz. Zobor) mat. č. 368/2011

26. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku 
„C“ KN parc. č. 1433/3 a časť pozemku „C“ KN parc. č. 1433/1 k. ú. Chrenová)

mat. č. 390/2011

27. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Wemart,               
s. r. o., pozemok parc. č. 60/1 v k. ú. Zobor) mat. č. 393/2011

28. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena 
pozemkov s RK cirkvou v k. ú. Nitra) mat. č. 394/2011

29. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra „C“ 
KN parc. č. 1565/1) mat. č. 398/2011

30. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti 
pozemku parc. „C“-KN č. 5722 kat. úz. Nitra o výmere cca 30 m2 na Kostolnej ulici)

mat. č. 399/2011

31. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú.                     
H. Krškany, pozemok „E“ KN parc. č. 182 – kanalizačná šachta) mat. č. 402/2011

32. 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. 388/2011

33. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku 
mat. č. 386/2011

34. Interpelácie

35. Diskusia

36. Návrh na uznesenie

37. Záver

Jozef  D v o n č ,  v. r. 

Poznámka:
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že k mat. č. 365/2011 „Návrh viacročného rozpočtu Mesta 
Nitry na roky 2012 – 2014“, uvedeného pod por. č. 7 ste obdržali na CD nosiči aj 
„Programový  rozpočet výdavkov Mesta Nitry na roky 2012-2014“. 




