
1

Primátor
mesta Nitry

                                                                            Nitra  26. 09. 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

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

9. októbra 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. 102/2013-MZ zo dňa 
14. 03. 2013 mat. č. 1023/2013

       Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 271/2014-MZ zo dňa   
04. 09. 2014 mat. č. 1566/2014

4. Protest prokurátora Pd 140/14/4403-5 zo dňa 27. 08. 2014 proti uznesenia Mestského 
zastupiteľstva mesta Nitra zo dňa 13. februára 2014, číslo 31/2014-MZ o schválení 
opatrení pre systémové riešenie reklamných, informačných a propagačných zariadení 
na území mesta Nitra podľa predloženého návrhu vrátane schválenej zmeny: v bode 
4.4. predloženého návrhu, v prílohe č. 3, Prípustné RIP zariadenia, v bode 1. sa znenie 
„min. 50 m“ nahrádza znením „min. 200 m“ mat. č. 1587/2014

5. Správa o činnosti Mestskej mediálnej rady v Nitre a Redakčnej rady Mesta Nitry 
mat. č. 1553/2014
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6. Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2015
mat. č. 1565/2014

7. Návrh na delegovanie zástupcov mesta Nitry do Mestskej školskej rady v Nitre
mat. č. 1562/2014

8. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd 
Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 1563/2014

9. 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. 1567/2014

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní 
na území mesta Nitry                       mat. č. 1580/2014

11. Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 
o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

mat. č. 1581/2014

12. Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Domino, Štefánikova 
trieda 63, Nitra mat. č. 1515/2014

13. Návrh 2. časti 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. 1568/2014

14. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomných bytov v Bytovom dome Olympia, ktorým 
bolo schválené pridelenie 1 a 2 izbových nájomných bytov       mat. č. 1569/2014

15. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru v bytovom dome 
na ulici Smetanova 8, 10, 12, s. č. 368 mat. č. 1500/2014

16. Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácie 
Mestské služby Nitra mat. č. 1550/2014

17. Návrh na prenájom nebytových priestorov za obvyklé nájomné na hudobné skúšky 
vokálneho telesa v budove Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského,     
Vajanského 1, Nitra mat. č. 1573/2014

18. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (nebytový priestor č. 12 – 29,                           
Za Ferenitkou 21 – 27) mat. č. 1559/2014

19. Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy ZŠ Kráľa Svätopluka 
mat. č. 1551/2014
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20. 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. 1578/2014

21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 
parc. č. 362/21, k. ú. Veľké Janíkovce) mat. č. 1571/2014

22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (parc. č. 5298/5 
a parc. č. 5298/6, kat. úz. Nitra) mat. č. 1575/2014

23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, (k. ú. Nitra 
MARTINÁK, s. r. o.) mat. č. 1577/2014

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (areál bývalého 
verejného osvetlenia v mestskom parku Sihoť) mat. č. 1576/2014

25. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2014-MZ zo dňa 
15. 5. 2014 (trafostanica, k. ú. Zobor, parc. č. 5343/6, Ľaliová ul.)

     mat. č. 1582/2014

26. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 161/2014-MZ zo dňa 
15. 05. 2014 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 40/2013-MZ 
zo dňa 21. 02. 2013 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 298/2013-
MZ zo dňa 12. 09. 2013 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry – pozemok „C“ KN parc. č. 333/20, k. ú. Mlynárce) mat. č. 1589/2014

27. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 200/2014-MZ zo dňa 
26. 06. 2014 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry –
pozemky „C“ KN parc. č. 333/21 – 333/34, k. ú. Mlynárce)    mat. č. 1574/2014

28. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo dňa              
15. 12. 2011 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice                     
na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre)      mat. č. 1579/2014

29. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2010-MZ zo dňa 
18. 11. 2010, v znení uznesenia č. 40/2011-MZ zo dňa 24. 02. 2011 v znení uznesenia  
č. 361/2012-MZ zo dňa 13. 12. 2012 (p. Horka – prenájom pozemku, k. ú. Chrenová)

mat. č. 1561/2014

30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 251/2014-MZ zo dňa 
04. 09. 2014 (kat. územie Párovské Háje, Spoločenstvo Hájespol zastúp. Mgr. 
Šedovičovou, Škultétyho 54, Nitra) mat. č. 1592/2014

31. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemku parc. „C“ KN č. 1282/2 priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 1167, 
1168, kat. úz. Nitra ul. Ďurková, o. č. 13, 15) mat. č. 1590/2014

32. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena 
pozemkov, kat. úz. Zobor) mat. č. 1591/2014
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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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 
pozemku „E“ KN parc. č. 361/1 a časť pozemku „E“ KN parc. č. 534/1, k. ú. Veľké 
Janíkovce) mat. č. 1588/2014

35. Interpelácie

36. Diskusia

37. Návrh na uznesenie

38. Záver

Jozef  D v o n č  




