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Primátor
mesta Nitry

                                                                            Nitra  21. 08. 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

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

4. septembra 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. 137/2014-MZ zo dňa 
15. 05. 2014 mat. č. 1418/2014

            Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 210/2014-MZ zo dňa   
26. 06. 2014  (samostatná správa, mat. č. 1518//2014)

4. Protest prokurátora Pd 56/14/4403-9 zo dňa 16. 06. 2014 proti ustanoveniam § 5 bod 
1. písm. b), bod 4 prvá a druhá veta, § 6 bod 1. písm. a), § 11, § 14 bod 3 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4 mat. č. 1532/2014

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nákladov na prevádzku spoločnosti 
ARRIVA vrátane výšky zisku mat. č. 1538/2014
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6. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach                
za I. polrok 2014 mat. č. 1513/2014

7. Správa o výsledku kontroly zmlúv o poistení nehnuteľného majetku a služobných 
motorových vozidiel, spôsob ich uzatvorenia, platnosti a predĺženia   

mat. č. 1514/2014

8. Správa o výsledku kontroly úplnosti a pravdivosti predložených žiadostí o prenájom 
bytov obstaraných z verejných prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2011 o podmienkach 
prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta 
obstaraných z verejných prostriedkov v znení Dodatku č. 1, vrátane kontroly 
pridelených bodov a koeficientov jednotlivým žiadateľom mat. č. 1537/2014

9. Informatívna správa o stave detských ihrísk v meste Nitra (riešenie dopadových plôch)
mat. č. 1554/2014

10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za I. polrok 2014 mat. č. 1534/2014

11. Návrh Dodatku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov 

mat. č. 1518/2014

12. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2001 
o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na rok 2015 

mat. č. 1517/2014

13. Návrhy na eventuálne možné umiestnenie ďalších tried MŠ v meste Nitra 
mat. č. 1556/2014

14. Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra                    
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 1512/2014

15. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd 
Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 1533/2014

16. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 
verejnej súťaže: „Odpredaj budovy MŠ na Párovskej ul., orientačné č. 40, súpisné č. 
1201, postavenej na parc. č. 871 a samotnej parcely reg. „C“ KN parc. č. 871, k. ú. 
Nitra“ mat. č. 1539/2014

17. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 
verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností v tenisovom areáli na Ďumbierskej ulici 
v Nitre, stavby HOTEL TENIS na parc. č. 810/15, pozemku registra „C“ KN parc. č. 
810/15 a novovytvoreného pozemku parc. č. 810/21 o výmere 623 m2, kat. úz. 
Chrenová“ mat. č. 1545/2014

18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dolné 
Krškany (manželia Pribilincoví, Biovetská ul. 36A, Nitra) mat. č. 1430/2014-1
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19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Mlynárce 
(Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava – vecné bremeno Rýnska ul.)

mat. č. 1516/2014

20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom Mestskej 
športovej haly na Dolnočermánskej ulici) mat. č. 1522/2014

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. 1519/2014

22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Bodlalová –
odpredaj časti pozemku p. č. 8371/4, k. ú. Nitra) mat. č. 1520/2014

23. Návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry (kat. územie Párovské 
Háje, Spoločenstvo Hájespol zastúp. Mgr. Šedovičovoou, Škultétyho 54, Nitra)

mat. č. 1521/2014

24. Návrh na odkúpenie časti pozemku do vlastníctva Mesta Nitry (Mgr. Marek Rovňák, 
prepojovacia komunikácia, GP č. 15/2009) mat. č. 1526/2014

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
pozemok pod trafostanicou Štúrova ul.) mat. č. 1527/2014

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
pozemok pod trafostanicou Mostná ul.) mat. č. 1528/2014

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
z pozemku parc. č. 874/7, kat. úz. Chrenová pre spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s. 
Nitra) mat. č. 1544/2014

28. Návrh na bezodplatný prevod stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitry 
a odovzdanie ne prevádzkovanie (SSC, Bratislava, „Cesta I/64 – Lipová ul.“)

mat. č. 1552/2014

29. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 45/2014-MZ zo dňa 
13. 2. 2014 (Ing. Marek Molnár, prenájom pozemku na Novozámockej ul.)

mat. č. 1525/2014

30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 240/2013-MZ zo dňa 
27. 06. 2013, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 387/2013-MZ             
zo dňa 14. 11. 2013 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry – časť pozemku „C“ KN parc. č. 7261/201, k. ú. Nitra) mat. č. 1542/2014

31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2014-MZ zo dňa 
13. 02. 2014 (odpredaj a prenájom pozemkov bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová –
Orpheus Production, s. r. o., Zbehy 824, IČO: 46738657) mat. č. 1558/2014

32. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 
pozemku registra „C“ KN, parc. č. 300/71, kat. úz. Chrenová) mat. č. 1547/2014
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33. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 
pozemku „E“ KN, parc. č. 248/1 a časť pozemku „C“ KN, parc. č. 926/5, k. ú. Dolné 
Krškany) mat. č. 1543/2014

34. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (parc. č. 
5298/5 a parc. č. 5298/6, kat. úz. Nitra) mat. č. 1506/2014

35. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 
pozemku „C“ KN, parc. č. 141/25, k. ú. Nitra) mat. č. 1540/2014

36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok 
„C“ KN parc. č. 362/21, k. ú. Veľké Janíkovce) mat. č. 1541/2014

37. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok 
registra „C“ KN, parc. č. 2012/6, kat. úz. Nitra) mat. č. 1546/2014

38. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (areál 
bývalého verejného osvetlenia v mestskom parku Sihoť) mat. č. 1548/2014

39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky 
na Borovej ulici v Nitre) mat. č. 1549/2014

40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 3437/4) mat. č. 1555/2014

41. Návrh na pridelenie 2-izbového bytu č. 11/2. poschodie na Rýnskej 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 schváleného MZ v Nitre 
a návrh na pridelenie 2-izbového bytu č. 7 na Rýnskej 15 zamestnancovi FOXCONN 
Slovakia, s. r. o. mat. č. 1536/2014

42. Návrh poradovníka žiadostí o pridelenie 1–izbových, 2-izbových a 3-izbových 
nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov, zostaveného v zmysle VZN 
č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom                      
pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov v znení dodatku č. 1 

mat. č. 1535/2014

43. Návrh na odpredaj voľných bytov vo vlastníctve mesta Nitry v zmysle VZN č. 2/95 
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry

mat. č. 1462/2014
44. Interpelácie

45. Diskusia

46. Návrh na uznesenie

47. Záver
Jozef  D v o n č    v. z. Štefek




