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Primátor
mesta Nitry

                                                                            Nitra  16. 4. 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

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

30. apríla 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  345/2012-MZ zo dňa 
13. 12. 2012 mat. č. 731/2015

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 54/2013-MZ zo dňa 
14. 3. 2013 mat. č. 847/2013

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 8/2015-MZ zo dňa
05. 02. 2015 v bode 1) mat. č. 26/2015

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 8/2015-MZ zo dňa
05. 02. 2015 v bode 2) mat. č. 26/2015

      
      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 16/2015-MZ zo dňa 

05. 02. 2015 v bode 1), 2) mat. č. 45/2015

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta –
kapitola Odboru komunálnych činností a životného prostredia 05.1 Nakladanie 
s odpadmi, položka 637004 Všeobecné služby mat. č. 130/2015

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole, Nábrežie mládeže 5, 
Nitra mat. č. 142/2015
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6. Informatívna správa NTS, a. s. – Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania 
Nitra – Klokočina a Diely mat. č. 149/2015

7. Informatívna správa o možnosti zapojenia Mesta Nitry do medzinárodného projektu 
INTERREG EUROPE mat. č. 151/2015

8. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení        
sociálnych služieb v Nitre na rok 2015 mat. č. 146/2015

9. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2015
mat. č. 133/2015

10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014           
o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry mat. č. 37/2015

11. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2014 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi mat. č. 109/2015

12. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2014.-MZ zo dňa 
20. 11. 2014 (Diskusia) mat. č. 154/2015

13. Návrh na opätovné zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd    
Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 143/2015

14. Návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2015/2016  

mat. č. 111/2015

15. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015 pre cieľové oblasti:    
a) sociálna oblasť
b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom  

mat. č. 103/2015

16. Návrh na pridelenie voľného bytu č. 16/3. posch. na Rýnskej ul. č. 15 vyčleneného
pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia, s. r. o. v zmysle uznesenia MZ 
v Nitre č. 80/2012-MZ, a to: p. Gabrielovi Kazánovi - zamestnancovi spoločnosti 
FOXCONN Slovakia, s. r. o. mat. č. 141/2015

17. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2014-MZ zo dňa 
13. 02. 2014 a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2013-MZ          
zo dňa 27. 06. 2013 (prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201) 

mat. č. 150/2015

18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom 
pozemkov pri OD Tesco) mat. č. 137/2015

19. Návrh na odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 
Službyt Nitra, s. r. o. („Fit park Topoľová“ Nitra, parc. č. 921/34, kat. územie 
Chrenová) mat. č. 134/2015
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20. Návrh na odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 
Službyt Nitra, s. r. o. („Židovská Synagóga“ Nitra, súp. č. 1391, parc. č. 1389,                    
kat. územie Nitra) mat. č. 135/2015

21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemku registra „C“ KN, parc. č. 891/1, kat. úz. Nitra) mat. č. 136/2015

22. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 61/2015-MZ zo dňa             
05. 02. 2015 (PROXENTA Private Equity, s. r. o.) mat. č. 144/2015

23. Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nitry, parc. č. 
168/1, parc. č. 173/4, k. ú. Nitra v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. 

mat. č. 145/2015

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti                   
z pozemku registra „C“ KN parc. č. 395, kat. úz. Horné Krškany)  mat. č. 139/2015

25. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 
pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 a parc. č. 7261/210, k. ú. Nitra)  mat. č. 147/2015

26. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky 
„C“ KN parc. č. 230/1, 230/2 a 230/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 138/2015

27. Interpelácie

28. Diskusia

29. Návrh na uznesenie

30. Záver

Jozef  D v o n č    




