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Primátor 
mesta Nitry 
    
 
 
                                                                                                                    Nitra  12. 2. 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 
 

27. zasadnutie  (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa 
 

21. februára 2013 o 13.00 h  
 

v zasadačke Mestského úradu v Nitre (č. dv. 118), Štefánikova tr. 60 
 
 
 

PROGRAM 
 
 

1. Otvorenie 
 
2. Voľba pracovných komisií 

 
3. Návrh na odpustenie pohľadávky (DROMOS s. r. o., Svätoplukova 13, Nitra) 

          mat. č. 797/2013 
 

4. 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 

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

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

6. 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 

 
7. 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 
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8. 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 

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

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

10. 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 

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

parc. č. 327/6 k. ú. Veľké Janíkovce)    mat. č. 776/2012 
 

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

 
13. 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 
 

14. 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 

 
15. 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 

 
16. 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 
 

17. 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 
 

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

 
19. 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 
 

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

 
21. 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 

 
22. 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 
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23. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                       
(Ing. Aleš Kučera, časť parc. č. 263, kat. územie Kynek)  mat. č. 807/2013 

 
24. 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 
 

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

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

(k. ú. H. Krškany, parc. č. 32, Staromlynská ul.)   mat. č. 810/2013 
 

27. 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 

 
28. Návrh na uznesenie 

 
29. Záver 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                      Jozef  D v o n č ,  v. r.  
 
 
 
 
 
 


