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Primátor 
mesta Nitry 
                                                                                Nitra  14. 3. 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 
 

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

27. marca 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 

 
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. 1264/2014-1 
 

5. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2013  mat. č. 1305/2014 
 

6. Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2013  mat. č. 1304/2014 
 

7. Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2013  mat. č. 1326/2014 
 

8. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 377/2010-MZ zo dňa           
17. 12. 2010 a návrh na doplnenie členov Mestskej rady v Nitre mat. č. 1336/2014 

 
9. Správa o  výsledku kontroly vybavovania sťažností a  petícií vo vybraných 

príspevkových organizáciách mesta Nitry    mat. č. 1324/2014 
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10. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013  mat. č. 1294/2014 

 
11. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ Tulipánová, ul. č. 1, Nitra 

  mat. č. 1330/2014 
 

12. Informatívna správa o stave detských ihrísk v meste Nitra  mat. č. 1303/2014 
 

13. Informatívna správa k plneniu 2. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra 
2013 – 2018 za rok 2013      mat. č. 1312/2014 

 
14. Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých“ mat. č. 1313/2014 

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

zariadenia na rok 2014      mat. č. 1239/2014-1 
 

16. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb na rok 2014  mat. č. 1327/2014 

 
17. Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2014                      

pre cieľovú oblasť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie 
kultúrnych hodnôt, žiadosti žiadané do 2 000,- €   mat. č. 1292/2014 

 
18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2014 o používaní mestských 

symbolov        mat. č. 1242/2014 
 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách 
mat. č. 1311/2014 

 
20. Vyhodnotenie plnenia PHSR – II. monitorovacia správa rozvojového dokumentu                

za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013    mat. č. 1316/2014 
 

21. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 
verejnej súťaže: „Odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 – ostatné plochy 
o výmere 1349 m2, k. ú. Nitra“      mat. č. 1257/2014-1 

 
22. Návrh súťažných  podmienok  pre  vypracovanie  súťažného návrhu do obchodnej 

verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľnosti Osvetová beseda Janíkovce na Hlavnej ul. č. 
55, stavby súp. č. 199 na pozemku parc. č. 308/2, pozemku „C“ KN parc. č. 308/2                
a pozemku „C“ KN parc. č. 308/1, k. ú. Veľké Janíkovce“  mat. č. 1317/2014 

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

o výmere 7 m2 z pozemku parc. č. 874/13, kat. úz. Chrenová) mat. č. 1298/2014 
 

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Hetényi - 
prenájom pozemku parc. č. 1242/9, v kat. území Chrenová) mat. č. 1310/2014 

 
25. Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v  kat. úz. Horné Krškany              

(parc. reg. „E“ č. 352/3, ul. Na hlinách)    mat. č. 1300/2014 
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26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ZVS, a. s. – 
vodovod, parc. reg. C-KN č. 959/2, 960/1, 967/2 a parc. reg. E-KN č. 363, k. ú. Horné 
Krškany – vecné bremeno)      mat. č. 1308/2014 

 
27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku 

kat. úz. Horné Krškany, ul. Krškanská)     mat. č. 1314/2014 
 

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (PPH Nitra,               
s. r. o., IČO: 47240750, prenájom pozemku na Podzámskej ul. č. 1)      

mat. č. 1254/2014-1 
 

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (MUDr. Vondrák – 
odpredaj časti pozemkov – k. ú. Zobor)    mat. č. 1306/2014 

 
30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (NSK – odpredaj 

nehnuteľností v areáli OA Bolečkova – k. ú. Mlynárce)  mat. č. 1307/2014 
 

31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
novovytvorená parc. č. 892/11, DIA – NE, spol. s r. o.)   mat. č. 1322/2014 

 
32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (parc. 

č. 892/4, DIA – NE, spol. s r. o. – vecné bremeno)    mat. č. 1325/2014 
 

33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Martin Kuka) 
mat. č. 1328/2014 
 

34. Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v  kat. úz. Nitra (Realizácia 
projektu: prepoj Wilsonovo nábrežie – Hodžova ul., Nitra)  mat. č. 1333/2014 

 
35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom 

nebytových priestorov a pozemkov na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre 
mat. č. 1329/2014 

 
36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 46/2014-MZ zo dňa 

13. 02. 2014 (Proxenta Private Equity, s. r. o. a In Antis s. r. o.) mat. č. 1331/2014 
 

37. Návrh na prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitra (PROXENTA Private Equity,                
s. r. o.)         mat. č. 1335/2014 

 
38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 359/2012-MZ zo dňa 

13. 12. 2012 (odpredaj pozemkov v k. ú. Nitra, parc. č. 8320 a 8284/1) 
          mat. č. 1089/2013-1 
 

39. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 434/2013-MZ  zo dňa 
12. 12. 2013 v znení uznesenia č. 9/2014-MZ zo dňa 28. 01. 2014 - Návrh                       
na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. úz. Párovské Háje (Rekonštrukcia 
a rozšírenie komunikácie na Lukovom Dvore pre funkciu miestnej komunikácie) 
         mat. č. 1315/2014 
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40. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 449/2013-MZ zo dňa 

12. 12. 2013 (zámer prenájmu pozemkov v  k. ú. Mlynárce, „C“KN parc. č. 425/78 
a 559/7)        mat. č. 1400/2014 

 
41. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 20/2009-MZ zo dňa 

29. 01. 2009 v znení uznesenia č. 162/2013-MZ zo dňa 09. 05. 2013 (trafostanice k. ú. 
Zobor a k. ú. Nitra, Západoslovenská distribučná, a. s.)  mat. č. 1318/2014 

 
42. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 31/2013-MZ zo dňa                

21. 02. 2013 v znení uznesení č. 161/2013-MZ zo dňa 09. 05. 2013 a  č. 294/2013-MZ 
zo dňa 17. 9. 2013 (Západoslovenská distribučná, a. s., k. ú. Nitra, Zobor, Chrenová) 

mat. č. 1319/2014 
 

43. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 75/2013-MZ zo dňa 
14. 03. 2013 (Západoslovenská distribučná, a. s., vecné bremeno – Sikárska                       
a Dvorčanská ul.)       mat. č. 1320/2014 

 
44. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 338/2013-MZ zo dňa 

17. 10. 2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj pozemku kat. úz. Zobor, ul. Klinčeková)    mat. č. 1332/2014 

 
45. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 284/2011-MZ zo dňa 

8. 9. 2011 (zámer odpredaja – k. ú. Zobor, parc. č. 5343/6, Ľaliová ul.) 
          mat. č. 1402/2014 
 

46. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 280/2013-MZ zo dňa 
12. 09. 2013 (odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 862, k. ú. Chrenová)  

mat. č. 1299/2014 
 

47. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 156/2013-MZ zo dňa 
09. 05. 2013 (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. 1301/2014 

 
48. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Dolné 

Krškany, odpredaj nehnuteľností na Biovetskej ul. 36A)  mat. č. 1401/2014 
 

49. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(trafostanice k. ú. Zobor a k. ú. Nitra, Západoslovenská distribučná, a. s. ) 
         mat. č. 1403/2014 

 
50. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

odpredaj časti pozemku „C“KN parc. č. 7165/1, Inovecká ul.) mat. č. 1404/2014 
 

51. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Kynek, pozemok pod trafostanicou, ul. Pri Háji „E“KN parc. č. 352)mat. č. 1405/2014 
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52. Interpelácie 

 
53. Diskusia 

 
54. Návrh na uznesenie 

 
55. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Jozef  D v o n č  


