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Primátor
mesta Nitry

                                                                            Nitra  31. 3. 2015                                                            
                    

                                                                                                                 

P O Z V Á N K A

V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších 

zmien a doplnkov

z v o l á v a m

pokračovanie  5. zasadnutia  (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, 
v zmysle Čl. 18 ods. 7 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre

ktoré sa uskutoční dňa

9. apríla 2015 o 8.00 h

v zasadačke Mestského úradu v Nitre (č. dv. 118), Štefánikova tr. 60
s nasledujúcimi zostávajúcimi bodmi schváleného programu:

Otvorenie

37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (manž. 
Sklenárovci, odpredaj častí pozemku „C“ KN parc. č. 187/11, Podzámska ul.)

mat. č. 95/2015

38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor 
(Viliam Kittler, odpredaj časti pozemku „C“ KN parc. č. 790/1, Ružová ul.)

mat. č. 96/2015  

39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (RH Invest, spol.           
s r. o., odpredaj časti pozemku „C“ KN parc. č. 720/1, Párovská ul.) mat. č. 97/2015  

40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, kat. úz. Mlynárce 
(zámena pozemkov so SVP, š. p. – stavba „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce –
napojenie na R1, I. etapa“)     mat. č. 98/2015

41. Návrh na zmenu doby nájmu v nájomných zmluvách uzatvorených na prenájom 
pozemkov pod reklamnými zariadeniami                                           mat. č. 99/2015

42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Vladimír Kukla, 
Cintorínska 31, Topoľčianky, prenájom parc. č. 7156/4 v kat. území Nitra 

mat. č. 107/2015
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43. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. („Materské centrum“ Nitra – Orechov dvor, parc. č. 
1279/18, kat. územie Horné Krškany) mat. č. 112/2015

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti 
pozemku o výmere 1 250 m2 z parcely „C“ KN č. 4457/22, kat. úz. Zobor – Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre) mat. č. 117/2015

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Podzámskej ul. v Nitre, parc. č. 183/3 (Jozef Vozár) mat. č. 118/2015

46. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 307/2014-MZ zo dňa             
9. 10. 2014 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra -
časť pozemku „E“ KN parc. č. 248/1 a časť pozemku „C“ KN parc. č. 926/5, k. ú. Dolné 
Krškany) mat. č. 123/2015

47. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 34/2015-MZ zo dňa 5. 2. 
2015 (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. 124/2015

48. 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. 114/2015

49. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ 
KN parc. č. 229/1, 229/2 a 229/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 120/2015

50. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ 
KN parc. č. 227/1, 227/2 a 227/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 121/2015

51. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku 
„C“ KN parc. č. 2758/1, k. ú. Nitra) mat. č. 119/2015

52. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Jozef Slávik 
s manž., Viničky 19, 949 11 Nitra) mat. č. 122/2015

53. Návrh na odpredaj bytu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku 
na ulici Schurmannova 19, 21 mat. č. 89/2015

54. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov 
na ulici Považská 3, 5, 7 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

mat. č. 1172/2013-2

55. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov 
na ulici Na Hôrke 17, 19, 21 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

mat. č. 1173/2013-2
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56. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov 
na ulici Murániho 28 - 36 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov 

mat. č. 1174/2013-2
57. Interpelácie

58. Diskusia

59. Návrh na uznesenie

60. Záver

Jozef  D v o n č ,   v. r.   

Poznámka:
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že materiály, ktoré budú prerokovávané na pokračovaní                  
5. zasadnutia MZ ste obdržali v elektronickej podobe na CD nosiči na 5. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19. 3. 2015.




