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Primátor 
mesta Nitry 
                                                                                Nitra  3. 2. 2014                                 

 

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 
 

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

13. februára 2014 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. 1. 1998        mat. č. 20 

 
      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa 

14. 3. 2013        mat. č. 1023/2013 
 

4. Protest prokurátora Kd 160/13-11 zo dňa 05. 12. 2013 podľa § 22 odsek 1 písmeno b) 
zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti nedostatkom 
v postupe a uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 118/2012-MZ  

mat. č. 1264/2014 
 

5. Správa o výsledku kontroly postupu pri verejnom obstarávaní na dodávku plynu 
v Zariadení pre seniorov Zobor, Jánskeho č. 17, Nitra  mat. č. 1228/2013 

 
6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly investičných akcií realizovaných 

v MČ Chrenová, Janíkovce a Klokočina     mat. č. 1232/2013 
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7. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach                

za II. polrok 2013       mat. č. 1234/2013 
 

8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Materskej škole na ul. Párovská, 
Mostná a Bazovského, Nitra      mat. č. 1236/2013 

 
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013 

  mat. č. 1238/2014 
 

10. Správa o výsledku kontroly zameranej na dôslednú fyzickú kontrolu nájomníkov 
bytov, ktoré sú predávané v zmysle mat. č. 1172/2013, 1173/2013, 1174/2013  

mat. č. 1235/2013 
 

11. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
žiaka jazykovej školy a dieťa  materskej školy a školského zariadenia so sídlom               
na území mesta Nitry       mat. č. 1243/2014 

 
12. Návrh rozpisu finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské 

zariadenia na rok 2014      mat. č. 1239/2014 
 

13. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2014 
mat. č. 1274/2014 

 
14. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2013 

o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného 
času         mat. č. 1273/2014 

 
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2014 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  mat. č. 1241/2014 
 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2014 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi     mat. č. 1249/2014 

 
17. Návrh Dodatku č. 3 k  VZN č. 5/2009 o národných kultúrnych pamiatkach 

a pamätihodnostiach mesta Nitry v znení neskorších dodatkov mat. č. 1252/2014 
 

18. Návrh „Opatrenia pre systémové riešenie reklamných, informačných a propagačných 
zariadení na území mesta Nitra“      mat. č. 1282/2014 

 
19. Návrh na voľbu člena Výboru mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce z radov 

obyvateľov mesta Nitry       mat. č. 1240/2014 
 

20. Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra                   
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu   mat. č. 1229/2013 

 
21. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd 

Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu  mat. č. 1275/2014 
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22. Návrh súťažných  podmienok  pre  vypracovanie  súťažného návrhu  do  obchodnej 

verejnej súťaže: „Odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 - ostatné plochy 
o výmere 1 349 m2 , k. ú. Nitra“     mat. č. 1257/2014 

 
23. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 

verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností na Štefánikovej tr. 146 v Nitre, stavby súp. 
č. 102 na pozemku „C“ KN parc. č. 2751, pozemku „C“ KN parc. č. 2751 a pozemku 
„C“ KN parc. č. 2752 k. ú. Nitra“     mat. č. 1258/2014 

 
24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Západoslovenská 

distribučná, a. s. v zastúpení Enermont, s. r. o., parc. reg. E KN č. 4618, 4615, 4616              
a 4618, k. ú. Nitra – vecné bremeno)     mat. č. 1244/2014 

 
25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Západoslovenská 

distribučná, a. s. v zastúpení Enermont, s. r. o., parc. reg. E KN č. 3360, 3361/23, 
3356/1 a  parc. reg. C KN č. 7831/1, k. ú. Nitra – vecné bremeno)  

mat. č. 1245/2014 
 

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Západoslovenská 
distribučná,  a. s.  v zastúpení  R. Mikulášikom, parc. reg. C KN   č. 425/87, 425/88, 
559/4, k. ú. Mlynárce – vecné bremeno)    mat. č. 1246/2014 

 
27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ORCOM s. r. o. – 

odpredaj nehnuteľností v areáli býv. Elitexu – k. ú. Dolné Krškany) 
 mat. č. 1247/2014 

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

parc. č. 131/5, k. ú. Mlynárce)      mat. č. 1256/2014 
 
29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                       

(manž. Haulikovci, Kamenná ul., Nitra)     mat. č. 1158/2013-1 
 

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
o výmere 121 m2 z pozemku parc. „C“ KN č. 5010/2, kat. úz. Zobor – Peter Kišš, 
Zbehy 62)        mat. č. 1263/2014 

 
31. Návrh na odkúpenie pozemku p. č. 2883 – zast. pl. a nádvoria o výmere 3 368 m2,               

k. ú. Lužianky do vlastníctva Mesta Nitry    mat. č. 1266/2014 
 

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Marek 
Molnár, prenájom pozemku na Novozámockej ul.)    mat. č. 1277/2014 

 
33. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Proxenta Private Equity, s. r. o.                  

a In Antis s. r. o.)       mat. č. 1278/2014 
 

34. Návrh na zmenu nájomcu Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, Račianska 25, Bratislava, 
IČO: 11812168       mat. č. 1281/2014 

 
 



 4

 
 

35. Návrh na zmenu uznesenia č. 423/2013-MZ zo dňa 12. 12. 2013 (Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry - časť pozemku „C“ KN parc. č. 286/6 
a časť pozemku „E“ KN parc. č. 361/1, k. ú. Veľké Janíkovce)  mat. č. 1255/2014 

 
36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 76/2013-MZ zo dňa          

14. 3. 2013 v znení uznesenia č. 133/2013-MZ zo dňa 9. 5. 2013 (Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Veľké Janíkovce 
(Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava)   mat. č. 1259/2014 

 
37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 379/2013-MZ zo dňa 

14. 11. 2013 v znení uznesenia č. 419/2013-MZ zo dňa 12. 12. 2013 (Rímskokatolícka 
cirkev, nehnuteľnosti v k. ú. Nitra, Zobor, Dolné Krškany)  mat. č. 1262/2014 

 
38. Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2013-MZ zo dňa 

09. 05. 2013 a č. 218/2013-MZ zo dňa 27. 06. 2013 (časť pozemku parc. č. reg. „C“ 
KN č. 2764/3, kat. úz. Nitra o výmere cca 114 m2 resp. 98 m2 na Staničnej ulici)     

mat. č. 1279/2014 
 

39. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2013-MZ zo dňa 
27. 6. 2013 (prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201) 

mat. č. 1285/2014 
 

40. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 424/2013-MZ zo dňa 
12. 12. 2013 (ZVS, a. s. – kanalizácia – čerpacia stanica ČS2 – parc. č. 364/3 
a čerpacia stanica ČS4 – parc. č. 1066/409, k. ú. Veľké Janíkovce – vecné bremeno)  

mat. č. 1287/2014 
 

41. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 425/2013-MZ zo dňa 
12. 12. 2013 (ZVS, a. s. – kanalizácia – čerpacia stanica ČS1 – parc. reg. C KN                   
č. 65/49, k. ú. Kynek – vecné bremeno)    mat. č. 1288/2014  

 
42. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Martin 

Kuka)         mat. č. 1283/2014 
 

43. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
novovytvorená parc. č. 892/11, DIA – NE, spol. s r. o.)  mat. č. 1284/2014 

 
44. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 

pozemku kat. úz. Horné Krškany ul. Krškanská)   mat. č. 1286/2014 
 

45. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (NSK – 
odpredaj nehnuteľností v areáli OA Bolečkova – k. ú. Mlynárce) mat. č. 1289/2014 

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

(MUDr. Vondrák – odpredaj časti pozemkov – k. ú. Zobor) mat. č. 1290/2014 
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47. Návrh na pridelenie voľného bytu č. 8/1. poschodie na Rýnskej ul. č. 15 vyčleneného  
pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia s. r. o. v zmysle uznesenia MZ 
v Nitre č. 80/2012-MZ, a to žiadateľovi z poradovníka na 2 – izbové byty                       
pre obyvateľov mesta Nitry schváleného uznesením MZ v Nitre č. 246/2012-MZ  zo 
dňa 6. 9. 2012        mat. č. 1253/2014 

 
48. Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemkov na ulici Považská 3, 5, 7 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších 
predpisov        mat. č. 1172/2013-1 

 
49. Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemkov na ulici Na Hôrke 17, 19, 21 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení 
neskorších predpisov        mat. č. 1173/2013-1 

 
50. Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemkov na ulici Murániho 28 - 36 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení 
neskorších predpisov       mat. č. 1174/2013-1 

 
51. Interpelácie 

 
52. Diskusia 

 
53. Návrh na uznesenie 

 
54. Záver 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
        Jozef  D v o n č  
         v. z. Štefek 
 
 
 


