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Primátor 
mesta Nitry 
                                                                                Nitra  17. 1. 2013                              
 

 

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 
 

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

31. januára 2013 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 

 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 

          mat. č. 791/2013 
 

5. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach                 
za II. polrok 2012        mat. č. 790/2013 

 
6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta – 

výdavkovej položky 631 Cestovné      mat. č. 769/2012 
 

7. Správa o výsledku kontroly plnenia Pokynu prednostu Mestského úradu v Nitre zo dňa 
1. 7. 2011 o postupe kontroly vybavenia závad nahlásených mestskou políciou                 
pri výkone služby         mat. č. 792/2013 

 
8. Správa o výsledku mimoriadnej kontroly dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy 

na prenájom nebytových priestorov MŠ Alexyho   mat. č. 786/2013 
 

9. Informatívna správa o stave a údržbe miestnych komunikácií a informatívna správa 
o stave verejnej zelene v meste      mat. č. 779/2012 
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10. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry číslo 2/2010 
o niektorých podmienkach držania psov v znení dodatku č. 1    mat. č. 800/2013 

 
11. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013   mat. č. 785/2013 

 
12. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľovú oblasť 

telesná kultúra (fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, fond 
vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond športových podujatí                      
nad 2 000,-)         mat. č. 795/2013 

 
13. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové oblasti: 

a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych 
hodnôt 

b) záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností 
         mat. č. 783/2013 
 

14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 369/2012-MZ zo dňa 
13. 12. 2012         mat. č. 805/2013 

 
15. Územnoplánovací podklad: „Urbanistická štúdia – Areál Kasární pod Zoborom 

v Nitre“        mat. č. 787/2013 
 

16. Návrh na odpustenie pohľadávky (DROMOS s. r. o., Svätoplukova 13, Nitra) 
          mat. č. 797/2013 
 

17. Návrh na nakladanie s majetkom mesta – vykonanie stavebných úprav v budove MŠ 
Staromlynská 2, zapísanej na liste vlastníctva č. 7185, postavenej na parcele č. 31/6 – 
zastavané plochy, súpisné č. 152 v k. ú. Horné Krškany  mat. č. 784/2013 

 
18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 

pozemku parc. č. 4720/1 kat. úz. Nitra)    mat. č. 793/2013 
 

19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena Billik, 
spol. s r. o., k. ú. Nitra, parc. č. 3952/1)    mat. č. 799/2013 

 
20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 

pozemku „C“ KN parc. č. 7425/1 k. ú. Nitra)   mat. č. 774/2012 
 

21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemku „C“ KN parc. č. 4821/56 k. ú. Nitra)   mat. č. 775/2012 

 
22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 

pozemku parc. č. 1190/8 kat. úz. Nitra)    mat. č. 813/2013 
 

23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra (k. ú. Veľké 
Janíkovce, parcela registra „E“ KN, parc. č. 362/3, Letecká ul.) mat. č. 753/2012 

 
24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 

parc. č. 327/6 k. ú. Veľké Janíkovce)    mat. č. 776/2012 
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25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 
parc. č. 327/8 k. ú. Veľké Janíkovce)    mat. č. 777/2012 

 
26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Kynek 

(Granvia Construction s. r. o., cestná kanalizácia – vecné bremeno)  
          mat. č. 789/2013 
 

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
o výmere 18 m2 z pozemku parc. č. 874/9 kat. úz. Chrenová) mat. č. 796/2013 

 
28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. 

Chrenová (ZSE Distribúcia, a. s. Bratislava v zastúpení MUDr. Katarína Plevová, 
spol. s r. o., Fatranská 12, Nitra)     mat. č. 794/2013 

 
29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Nitra, 

Zobor, Chrenová (ZSE Distribúcia, a. s., v. z. Enermont, s. r. o.,) mat. č. 780/2013 
 

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Nitra (ZSE 
Distribúcia, a. s., v. z. Západoslovenská energetika, a. s., Nitra Hrad – Podzámska ul.) 

          mat. č. 781/2013 
 

31. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam do vlastníctva 
Mesta Nitry v k. ú. Dražovce (Mgr. Tatiana Bezáková)  mat. č. 782/2013 

 
32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 305/2012-MZ zo dňa 

15. 11. 2012 (V. Jankulárová, ul. J. Mrvu)    mat. č. 788/2013 
 

33. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 322/2012-MZ zo dňa 
28. 11. 2012        mat. č. 798/2013 

 
34. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 117/2012-MZ zo dňa 

24. 5. 2012 (odpredaj pozemku parc. reg. „C“-KN č. 466 kat. úz. Nitra o výmere              
755 m2 na ul. Janka Kráľa)      mat. č. 761/2012 

 
35. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (futbalové 

ihrisko, k. ú. Dolné Krškany, časť parc. č. 1718/1)   mat. č. 806/2013 
 

36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                       
(Ing. Aleš Kučera, časť parc. č. 263, kat. územie Kynek)  mat. č. 807/2013 

 
37. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 

pozemku „C“KN parc. č. 102/2 k. ú. Horné Krškany)  mat. č. 808/2013 
 

38. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok 
„C“KN parc. č. 333/20 k. ú. Mlynárce)    mat. č. 809/2013 

 
39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                      

(k. ú. H. Krškany, parc. č. 32, Staromlynská ul.)   mat. č. 810/2013 
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40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 

spoluvlastníckeho podielu Mesta Nitry vo veľkosti 11671/67879-ín k pozemku parc. 
„C“KN č. 1901, 1902 kat. úz. Nitra ul. Spojovacia)   mat. č. 811/2013 

 
41. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Horné 

Krškany, ul. Pod Katrušou  parc. č. 1167)    mat. č. 812/2013 
 

42. Interpelácie 
 

43. Diskusia 
 

44. Návrh na uznesenie 
 

45. Záver 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
        Jozef  D v o n č  
 
 
 


