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Primátor
mesta Nitry

                                                                            Nitra  26. 1. 2015                                                            
                    

                                                                                                                 

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

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

5. februára 2015 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. 3. 2013 mat. č. 1023/2013

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 310/2014-MZ zo dňa    
20. 11. 2014 mat. č. 24/2015

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014
mat. č. 10/2015

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Súkromnej základnej umeleckej 
škole Heleny Madariovej, Krčméryho 2, Nitra mat. č. 16/2015

6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole, Benkova č. 34, 
Nitra mat. č. 54/2015



2

7. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach              
za II. polrok 2014 mat. č. 9/2015

8. Informatívna správa o výsledku kontroly vykonanej v príspevkovej organizácii 
Mestské služby Nitra Najvyšším kontrolným úradom SR mat. č. 26/2015

9. Informácia o stave prípravy založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce 
(EZÚS) mat. č. 50/2015

10. Informatívna správa o príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie, 
Udržateľného mestského rozvoja mesta Nitry a návrh projektových zámerov (mesta 
Nitry a jeho funkčného územia), relevantných k Integrovanému regionálnemu 
operačnému programu 2014 – 2020 mat. č. 27/2015

11. Informatívna správa o príprave 101. Svetového kongresu esperanta 2016 v Nitre
mat. č. 18/2015

12. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015     mat. č. 57/2015

13. Návrh na prijatie úveru na financovanie „Energetickej efektívnosti v municipálnych 
budovách“ v roku 2015 mat. č. 32/2015

14. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015 pre cieľové oblasti:
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych 

hodnôt,
b) záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

mat. č. 20/2015

15. Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015                     
pre cieľovú oblasť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie 
kultúrnych hodnôt, žiadosti žiadané do 2 000 € a záchrana a obnova národných 
kultúrnych pamiatok a pamätihodností, žiadosti žiadané do 2 000 €

mat. č. 21/2015

16. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015 pre cieľovú oblasť 
telesná kultúra (fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, fond 
vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond športových podujatí                   
nad 2 000 €) mat. č. 45/2015

17. Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015                    
pre cieľovú oblasť telesná kultúra do 2 000 € mat. č. 46/2015

18. Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na realizáciu neinvestičného 
zámeru mesta Nitry – projekt „Mestská karta“ mat. č. 64/2015

19. Návrh na doplňujúcu voľbu členov Mestskej rady v Nitre mat. č. 48/2015

20. Návrh na doplnenie členov z radov poslancov do stálych komisií Mestského 
zastupiteľstva v Nitre mat. č. 49/2015
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21. Návrh na zmenu Štatútu Redakčnej rady Mesta Nitry mat. č. 40/2015

22. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre           
na I. polrok 2015 mat. č. 47/2015

23. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2 mat. č. 34/2015

24. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2013 
o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného 
času mat. č. 12/2015

25. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra                
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 33/2015

26. Návrh na pridelenie voľných bytov: č. 7/1. poschodie na Rýnskej ul. č. 15 a bytu č. 
5/1. poschodie na Rýnskej ul. 15 vyčlenených pre zamestnancov spoločnosti 
FOXCONN Slovakia s. r. o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ, a to 
nasledovne: 1. Byt č. 7/1. poschodie vyčleneného pre zamestnancov spoločnosti 
FOXCONN Slovakia s. r. o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ                      
p. Monike Martiškovej – zamestnankyni spoločnosti FOXCONN Slovakia s. r. o., 
2. Byt č. 5/1. poschodie vyčleneného pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN 
Slovakia s. r. o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ, a to žiadateľovi            
z 1. časti poradovníka na 2-izbové byty pre obyvateľov mesta Nitry schváleného 
uznesením MZ v Nitre č. 269/2014-MZ zo dňa 4. 9. 2014 mat. č. 1/2015

27. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 
verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností pozemok parc. č. 13/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1 577 m2 a stavba súp. č. 62 na parc. č. 13/1 v katastrálnom 
území Kynek – Ovocinárska ul.“ mat. č. 41/2015

28. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 91/2014-MZ zo dňa 
27. marca 2014 (Vyhodnotenie plnenia PHSR – II. monitorovacia správa rozvojového 
dokumentu za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013) mat. č. 51/2015

29. Návrh na nakladanie 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. 1611/2014

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN 
parc. č. 3437/4 v k. ú. Nitra vo dvore na Spojovacej a Hodžovej ul.) mat. č. 1629/2014

31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Slovenská 
sporiteľňa, a. s., prenájom časti nehnuteľnosti) mat. č. 1625/2014

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (M. Šimoneková, 
prenájom častí pozemkov v k. ú. Nitra na Štefánikovej tr.) mat. č. 1631/2014

33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ 
KN parc. č. 1366/4, k. ú. Chrenová) mat. č. 3/2015
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34. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Nitra 
(zriadenie vecného bremena na pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209)

mat. č. 4/2015

35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ 
KN parc. č. 7350, k. ú. Nitra) mat. č. 5/2015

36. Návrh na prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitra v k. ú. Dolné Krškany (Drahomíra 
Kukučková, Novozámocká 101, Nitra) mat. č. 6/2015

37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Západoslovenská 
distribučná, a. s., - „NA Nitra Párovce – rekonštrukcia NNK“, k. ú. Nitra – vecné 
bremeno) mat. č. 7/2015

38. Návrh na nakladanie s pozemkom parc. č. 463 a so spoluvlastníckym podielom               
vo veľkosti 218/778 na pozemku p. č. 460/2, k. ú. Nitra mat. č. 8/2015

39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre mat. č. 15/2015

40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemku o výmere 18 m2 z parc. „C“ KN č. 222/1 kat. úz. Nitra) mat. č. 17/2015

41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Roman Urbánek, 
Slnečná 1, Nitra, prenájom časti parc. č. 2646/1 v kat. území Nitra) 

mat. č. 42/2015

42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ZsVS, a. s. –
zámena nehnuteľností a zriadenie vecného bremena v k. ú. Mlynárce)

mat. č. 43/2015

43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre – KALISEN, s. r. o. mat. č. 60/2015

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry: Prenájom 
nebytových priestorov (učebňa č. 216) v budove Základnej školy kniežaťa Pribinu, 
Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra mat. č. 66/2015

45. Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra              
(PhDr. Buday – SANDRO – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra) mat. č. 25/2015

46. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                   
(Top Pharmex Rišňovce spol. s r. o. – odpredaj nebytových priestorov – lekáreň 
v poliklinike Klokočina, p. č. 7220/9 – k. ú. Nitra) mat. č. 28/2015

47. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                    
(S. Ozorovský – odpredaj časti pozemku reg. E-KN p. č. 3796/38 – k. ú. Párovské 
Háje) mat. č. 29/2015
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48. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (L. Lakatoš –
odpredaj časti pozemku p. č. 4066/1 – k. ú. Nitra) mat. č. 30/2015

49. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Verko,            
s. r. o. – odpredaj časti pozemku reg. E-KN, p. č. 89/1 – k. ú. Kynek) mat. č. 31/2015

50. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
odpredaj časti pozemku „C“KN parc. č. 720/1, Párovská ul.) mat. č. 35/2015

51. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Zobor, 
odpredaj časti pozemku „C“KN parc. č. 790/1, Ružová ul.) mat. č. 36/2015

52. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (PROXENTA 
Private Equity, s. r. o., odpredaj časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4821/1, k. ú. Nitra)

mat. č. 38/2015

53. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
odpredaj časti pozemku „C“KN parc. č. 187/11, Podzámska ul.) mat. č. 67/2015

54. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 2647/6) mat. č. 55/2015

55. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
odpredaj pozemkov „C“KN parc. č. 236/2 a 236/3) mat. č. 56/2015

56. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemku parc. „C“ KN č. 5372/3, kat. úz. Nitra, ul. Hornočermánska)mat. č. 58/2015

57. Návrh na zámer nakladania s majetkom mesta Nitry – informačno-orientačný systém
mat. č. 59/2015

58. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti 
pozemku parc. „C“ KN č. 2709/10, kat. úz. Zobor, ul. Malá Podhájska)  mat. č. 62/2015

59. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti 
pozemku parc. „C“ KN č. 2817/1, kat. úz. Nitra, ul. Staničná) mat. č. 63/2015

60. Návrh zámeru nadobudnutia nehnuteľností do vlastníctva mesta Nitry – bytový projekt 
„HOTEL NITRA“ mat. č. 65/2015

61. Interpelácie

62. Diskusia

63. Návrh na uznesenie

64. Záver

Jozef  D v o n č ,  v. r.    




