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Primátor
mesta Nitry

                                                                                                                   Nitra  20. 1. 2012                                                         

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

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

2. februára 2012 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. 5. 2001 v bode d) mat. č. 1242

4.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 mat. č. 428/2012

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „Spôsob obstarania tovarov, služieb a prác 
a účelnosť ich využitia v príspevkovej organizácii SŠaRZ mesta Nitry“ mat. č. 405/2011

6. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za II. polrok 
2011 mat. č. 416/2011

7. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly nájmov nebytových priestorov a účelnosť 
použitia získaných prostriedkov na rekonštrukcie mat. č. 423/2012

8. Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. za rok 
2011 a návrh čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti na rok 2012 

mat. č. 439/2012
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9. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2012 pre cieľovú oblasť telesná 
kultúra (fond vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond športových podujatí –
nad 2 000,- €) mat. č. 425/2012

10. Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2012 pre cieľovú 
oblasť telesná kultúra (fond športových podujatí – do 2 000,- €) mat. č. 424/2012

11. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 mat. č. 427/2012

12. Návrh cenového výmeru autobusovej dopravy v Nitre mat. č. 438/2012
  

13. Návrh úpravy cestovného poriadku MAD mat. č. 437/2012

14. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Mgr. Škvárová, parcela   
registra „C“ KN p. č. 1773/2, kat. úz. Zobor) mat. č. 368/2011

15. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 
299/29 k. ú. Dražovce) mat. č. 391/2011

16. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti pozemku 
parc. „C“-KN č. 5722 kat. úz. Nitra o výmere 29 m2 na Kostolnej ulici)

mat. č. 399/2011

17. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Dagmar Gonciar –
zámena parcely k. ú. Mlynárce) mat. č. 411/2011

18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov s RK 
cirkvou v k. ú. Nitra) mat. č. 414/2011

19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Wemart s. r. o., 
pozemok parc. č. 60/1 v k. ú. Zobor) mat. č. 415/2011

20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Beáta Bačinská,             
Za Humnami 4, 949 01 Nitra) mat. č. 418/2011

21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemkov parc. č. 2282/2 a parc. č. 2283/3 kat. úz. Nitra) mat. č. 420/2011

22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Horné Krškany 
(Granvia Construction, s. r. o., kanalizačná šachta) mat. č. 421/2011

23. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitry v k. ú. Kynek (Združenie IBV 
76 RD nad Hrabinou) mat. č. 422/2011

24. Návrh  súťažných  podmienok  pre   vypracovanie   súťažného   návrhu  do   obchodnej   
verejnej   súťaže: „Odpredaj nehnuteľností parc. č. 1467 – zast. plochy o výmere 1 349 m2, 
parc. č. 1465 – zast. plochy o výmere 162 m2, parc. č. 1468 – zast. plochy o výmere 989 m2, 
parc. č. 1482 – zast. plochy o výmere 2 124 m2, parc. č. 1461/10 – zastavané plochy, 
o výmere 712 m2, parc. č. 1461/11 – zastavané plochy, o výmere 606 m2, parc. č. 1461/12 –
zastavané plochy, o výmere 177 m2, parc. č. 1461/13 – zastavané plochy, o výmere 224 m2, 
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parc. č. 1461/14 – zastavané plochy o výmere 733 m2, parc. č. 1461/6 – zastavané plochy 
o výmere 1 063 m2, parc. č. 1461/44 – zastavané plochy o výmere 794 m2, parc. č. 1491/5 –
zastavané plochy, o výmere 136 m2 a stavby: sklad na parc. č. 1465, 1467, 1468 a jedáleň
na parc. č. 1482 v katastrálnom území Dolné Krškany – Dvorčanská ul.“

mat. č. 413/2011

25.   Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Odpredaj nehnuteľností na Kupeckej ul. č. 7 v Nitre, stavby súp. č. 1347 na parc. č.
1349, pozemku „C“ KN parc. č. 1349 a pozemku „C“ KN parc. č. 1350 k. ú. Nitra“            

mat. č. 419/2011

26. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2010-MZ zo dňa                 
6. 5. 2010 (Ing. Juraj Krajmer a spol.) mat. č. 367/2011

27. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 211/2011-MZ zo dňa               
30. 6. 2011 (Rybánska Ľudmila a spol.) mat. č. 410/2011

28. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77/2011-MZ zo dňa                   
7. 4. 2011 (J-nehnuteľnosť č. 10 – rodinný dom, Sihoť 5, k. ú. Nitra) mat. č. 430/2012

29. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo dňa                   
24. 11. 2011 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch v Mestskej tržnici                      
na Štefánikovej ulici č. 50 a Jurkovičovej ulici) mat. č. 434/2012

30. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený 
pozemok „C“ KN parc. č. 575/6 k. ú. Mlynárce) mat. č. 429/2012

31. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. H. Krškany, 
k. ú. Nitra, rýchlostná komunikácia R1 – mostné piliere) mat. č. 431/2012

32. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Veľké 
Janíkovce, rýchlostná komunikácia R1 – mostné piliere) mat. č. 432/2012

33. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Mlynárce, 
pozemok „C“ KN parc. č. 559/4 – Roman Mikulášik) mat. č. 433/2012

34. Návrh na zníženie nájomného v suterénnych bytoch v bytových domoch C 103, C 301,                
C 302, C303 mat. č. 426/2012

35. Interpelácie

36. Diskusia

37. Návrh na uznesenie

38. Záver

Jozef  D v o n č ,  v. r. 




