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Primátor 
mesta Nitry 
                                                                                Nitra  16. 6. 2014                               

 

P O Z V Á N K A 

 

V zmysle § 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 
 

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

26. júna 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         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. 111/2001-MZ zo dňa 

10. 5. 2001         mat. č. 1242 
 

       Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa 
14. 3. 2013         mat. č. 1023/2013 

 
4. Správa o evidovaných požiadavkách na „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu 

mesta Nitra“        mat. č. 1474/2014 
 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti  na II. polrok 2014   mat. č. 1480/2014 
 

6. Správa o výsledku kontroly postupu pri verejnom obstarávaní „Nákup interaktívnych 
tabúľ pre základné školy v Nitre“     mat. č. 1481/2014 
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7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Súkromnej základnej umeleckej 
škole ARS Studio, Škultétyho ul. č. 1, Nitra    mat. č. 1478/2014 

 
8. Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015  mat. č. 1477/2014 

 
9. Návrh na pridelenie dodatočných dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2014                     

pre cieľovú oblasť telesná kultúra     mat. č. 1489/2014 
 

10. Návrh na delegovanie zástupcov mesta v orgánoch školskej samosprávy 
    mat. č. 1473/2014 

 
11. Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých“    
          mat. č. 1313/2014-1
  
12. Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                     

na II. polrok 2014       mat. č. 1461/2014 
 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 5/2014 o určení názvu 
verejného priestranstva v časti mesta Staré Mesto   mat. č. 1451/2014 

 
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2014 o zmene názvu  ulice 

v časti mesta  Chrenová      mat. č. 1465/2014 
 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7/2014 o zmene názvu ulice 
v časti mesta Chrenová      mat. č. 1466/2014 

 
16. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 

o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4 
mat. č. 1471/2014 

 
17. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (MUDr. Kirinovič 

– odpredaj pozemku p. č. 3790/2 – k. ú. Párovské Háje)  mat. č. 1468/2014 
 

18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti                
z pozemku parc. č. 7831/1, kat. úz. Nitra pre spoločnosť Arriva Transport Services                
s. r. o. Nitra)         mat. č. 1483/2014 

 
19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Rastislav 

Maxinčák a manž. Michaela, prenájom pozemku na Levickej ul.) mat. č. 1476/2014 
 

20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom 
nebytových priestorov a pozemkov na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre 
(rod. Hubáčková)        mat. č. 1492/2014 

 
21. 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. 1494/2014 

 
22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ KN 

parc. č. 333/21 – 333/34, k. ú. Mlynárce)     mat. č. 1470/2014 
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23. Návrh na odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitry a odovzdanie                  
do správy (Stavabbas, s. r. o. a MD REAL, s. r. o. „Čerešňový vrch 39 RD“)  

mat. č. 1435/2014-1 
 

24. Návrh na zriadenie bezodplatného vecného bremena - „Chodník Chrenová – Veľké 
Janíkovce“        mat. č. 1488/2014 

 
25. Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. úz. Nitra pre vydanie 

stavebného povolenia: Projekt stavby „PD prepoj Wilsonovo nábrežie – Hodžova ul., 
Nitra“         mat. č. 1493/2014 

 
26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (novovytvorený 

pozemok „C“ KN parc. č. 131/4, k. ú. Mlynárce)    mat. č. 1479/2014 
 

27. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 210/2013-MZ zo dňa 
27. 06. 2013 (Ing. Hodál a spol.- zámena Višňová ul.)  mat. č. 1457/2014 

 
28. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitry parc. č. 353/441 

(Združenie IBV Pri Háji II, Kynek)     mat. č. 1467/2014 
 

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dolné 
Krškany (manželia Pribilincoví, Biovetská ul. 36A, Nitra)   mat. č. 1430/2014 

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

(Západoslovenská distribučná, a. s., vecné bremeno, „C“KN parc. č. 7444/1) 
   mat. č. 1486/2014 

 
31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 38/2014-MZ zo dňa             

13. 02. 2014 (Západoslovenská distribučná, a. s., parc. reg. E KN č. 3360, 3361/23 
a parc. reg. C KN č. 7831/1, k. ú. Nitra – vecné bremeno)  mat. č. 1469/2014 

 
32. Návrh výšky nájomného a návrh podmienok výzvy na predkladanie žiadostí 

o pridelenie nájomných bytov v Bytovom dome Olympia   mat. č. 1503/2014 
 

33. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 37/2014-MZ zo dňa                
13. 02. 2014 (Západoslovenská distribučná, a. s., parc. reg. E KN č. 4618, 4615, 4616              
a 4618, k. ú. Nitra – vecné bremeno)     mat. č. 1472/2014 

 
34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 39/2014-MZ zo dňa                

13. 02. 2014 (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. 1484/2014 

 
35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 170/2014-MZ zo dňa 

15. 5. 2014 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
– garáže s pozemkami v kat. úz. Nitra, ul. Schurmannova)  mat. č. 1453/2014-1 

 
36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 214/2013-MZ zo dňa 

27. 06. 2013 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 445/2013-MZ               
zo dňa 12. 12. 2013 (mestský park v Nitre na Sihoti)  mat. č. 1482/2014 
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37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2014-MZ zo dňa 
13. 2. 2014 (manž. Haulikovci, Kamenná ul., Nitra)  mat. č. 1475/2014 

 
38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 164/2013-MZ zo dňa  

09. 05. 2013 (Ing. Hodál a spol. – zámena Višňová ul.)  mat. č. 1456/2014 
 

39. Návrh na zmenu uznesenia č. 426/2013-MZ zo dňa 12. 12. 2013, v znení uznesenia                        
č. 160/2014-MZ zo dňa 15. 5. 2014 (Hudáč – k. ú. Mlynárce)    mat. č. 1496/2014 

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

(Ing. Bodlalová – odpredaj časti pozemku p. č. 8371/4 – k. ú. Nitra) mat. č. 1501/2014 
 

41. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
pozemok pod trafostanicou Štúrova ul.)            mat. č. 1499/2014 

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

pozemok pod trafostanicou Mostná ul.)            mat. č. 1498/2014 
 

43. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky             
v k. ú. Veľké Janíkovce)               mat. č. 1504/2014 

 
44. Správa o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra s. r. o., s nebytovými priestormi 

mesta v zmysle Komisionárskej zmluvy č. j. 1490/07/OM za rok 2013 
       mat. č. 1491/2014 

 
45. Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy 

spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. Komisionárskou zmluvou mat. č. 1490/2014 
 

46. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 
a pozemku        mat. č. 1463/2014 

 
47. Interpelácie 

 
48. Diskusia 

 
49. Návrh na uznesenie 

 
50. Záver 

 
 
 
 
 
        Jozef  D v o n č ,   v. r.  
         
 
 
 
 


