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Primátor
mesta Nitry

                                                                            Nitra  01. 06. 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

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

11. júna 2015 o 8.00 h

v zasadačke Mestského úradu v Nitre (č. dv. 118), Štefánikova tr. 60

P R O G R A M: 

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. 131/2015-MZ zo dňa           
19. 3. a 9. 4. 2015 mat. č. 241/2015

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole, Krčméryho 2, Nitra      
mat. č. 188/2015

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly financovania materských škôl na území 
mesta Nitry, vrátane vyplácania pohyblivej zložky mzdy u zamestnancov týchto zariadení 
za rok 2013 a 2014 mat. č. 194/2015

6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly transferu poskytnutého                              
na opatrovateľskú službu v Evanjelickej Zborovej Diakonii Cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre, Sládkovičova 12, Nitra 

mat. č. 193/2015
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 mat. č. 189/2015

8. Správa o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra, s. r. o., s nebytovými priestormi mesta 
v zmysle Komisionárskej zmluvy č. j. 1490/07/OM za rok 2014 mat. č. 183/2015
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9. Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. Komisionárskou zmluvou mat. č. 184/2015

10. Upozornenie prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 27/2007, 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb                
na trhových miestach v Nitre v znení dodatkov č. 1, č. 2 mat. č. 202/2015

11. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 27/2007, ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v Nitre v znení dodatkov č. 1, č. 2 mat. č. 209/2015

12. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2009 
o parkovaní na území mesta Nitry mat. č. 186/2015

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2015 o určení názvu ulice v časti 
mesta Párovské Háje mat. č. 152/2015

14. Informatívna správa o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2015/2016mat. č. 166/2015

15. Návrh na zaradenie Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra do siete škôl a školských 
zariadení MŠVVaŠ SR a jej následné zriadenie k 1. 1. 2016 mat. č. 180/2015

16. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „Bezpečnostné opatrenia                    
na priechodoch pre chodcov v meste Nitra“ mat. č. 233/2015

17. Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“ mat. č. 210/2015

18. Návrh doplňujúcich jednotkových cien za nakladanie s vybranými druhmi odpadov 
a zabezpečovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi mat. č. 167/2015

19. Návrh na prijatie úveru na prefinancovanie vybraných investičných akcií mesta Nitry 
v roku 2015 mat. č. 216/2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie úveru                            
na prefinancovanie vybraných investičných akcií mesta Nitry v roku 2015

mat. č. 216/2015-a

20. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre na rok 2015 mat. č. 219/2015-1

21. Návrh Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry mat. č. 187/2015

22. Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016   mat. č. 217/2015

23. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre               
na II. polrok 2015 mat. č. 208/2015

24. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre          
na II. polrok 2015      mat. č. 168/2015
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25. Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach 
mat. č. 227/2015

26. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 355/2014-MZ zo dňa             
8. 12. 2014 mat. č. 215/2015

27. Návrh na doplňujúcu voľbu členov Redakčnej rady Mesta Nitry mat. č. 226/2015

28. Návrh na doplnenie člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                            
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov a z radov 
ďalších osôb  mat. č. 224/2015

29. Návrh na doplňujúcu voľbu členov Mestskej rady v Nitre    mat. č. 223/2015

30. Návrh územnoplánovacej dokumentácie: „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta 
Nitra“ mat. č. 206/2015

31. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2003, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitra mat. č. 207/2015

32. Informatívna správa „Analýza možností financovania investičného zámeru mesta Nitry –
Dostavby areálu Letného kúpaliska, Jesenského 2, ako vlastnej investičnej akcie Mesta“

mat. č. 218/2015

33. Návrh na riešenie využitia plochy letných terás na Pešej zóne v Nitre pre rok 2015 
mat. č. 212/2015

34. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „E“ KN 
parc. č. 361/1 a časť z pozemku „E“ KN parc. č. 534/1, k. ú. Veľké Janíkovce)

mat. č. 232/2015

35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce (MH 
Invest, s. r. o., stavba „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1 II. etapa“)

mat. č. 240/2015

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ KN 
parc. č. 229/1, 229/2 a 229/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 156/2015

37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ KN 
parc. č. 227/1, 227/2 a 227/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 157/2015

38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Jozef Slávik s manž., 
Viničky 19, 949 11 Nitra) mat. č. 158/2015

39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zriadenie vecného 
bremena v kat. úz. Kynek, Trnavská ul.) mat. č. 159/2015

40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry, v kat. úz. Nitra 
(ZsDis, a. s., vecné bremeno Rázusova ul.) mat. č.  169/2015
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41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, v kat. úz. Párovské 
Háje (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „Nitra – Párovské Háje – 23 RD“, na ul. 
Hydinárska, Stromová) mat. č. 170/2015

42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, v kat. úz. Zobor 
(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA – Nitra – Zobor, Martin. dol. TS, VNK, NNK, 
VNV“) mat. č. 171/2015

43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, v kat. úz. Zobor 
(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA – Nitra – Zobor, ul. Dolnozoborská - TS, 
VNK, NNK“) mat. č. 172/2015

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, v kat. úz. Mlynárce 
(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA – Nitra, Kamenecká, Poľná - NNK“)

mat. č. 173/2015

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, v kat. úz. Mlynárce 
(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA – Nitra - Mlynárce – VNK, TS, DT, NNK“ 
Krompašská, Remeselnícka, Dubíková, Chotárna, Bratislavská ul.) mat. č. 174/2015

46. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry, v kat. úz. Kynek 
      (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „IBV Pri Háji II – SO 104.03 Káblový  elektrický 

rozvod NN“) mat. č. 214/2015 

47. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ZsVS, a. s. –
kanalizácia, novovytvorená parc. č. 240/11, k. ú. Horné Krškany – vecné bremeno)

      mat. č. 199/2015

48. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra („Kogeneračná 
elektráreň Nitra – vyvedenie el. výkonu“, Nábrežie mládeže, Nitra – Chrenová – vecné 
bremeno) mat. č. 197/2015

49. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ KN 
parc. č. 230/1, 230/2, 230/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 177/2015

50. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 
parc. č. 7261/209, k. ú. Nitra) mat. č. 178/2015

51. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (novovytvorený 
pozemok „C“ KN parc. č. 7261/2013, k. ú. Nitra) mat. č. 179/2015

52. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra („Výstavba 5 RD –
Chrenová, Vrábelská ulica – KÁBLOVÁ PRÍPOJKA NN“ – vecné bremeno)

mat. č. 196/2015

53. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Dúhové bývanie              
s. r. o., odpredaj častí z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4821/1, k. ú. Nitra)

mat. č. 181/2015
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54. Návrh na bezodplatný prevod stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a odovzdanie 
na prevádzkovanie (chodník na Podzámskej ul.) mat. č. 192/2015

55. Návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra (Tonka a spol., k. ú. Nitra, Párovské Háje)
mat. č. 213/2015

56. Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácie Mestské 
služby Nitra mat. č. 175/2015

57. Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy ZŠ Beethovenova a ZŠ Na Hôrke 
(technické zhodnotenie ZŠ Beethovenova a ZŠ Na Hôrke) mat. č. 176/2015

58. Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. úz. Párovské Háje (Chodník 
OS „PRAMEŇ“ Nitra – Klokočina – parc. „C“ KN č. 3812/13, 3812/14) 

mat. č. 185/2015

59. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 331/2014-MZ zo dňa            
20. 11. 2014 – Návrh na nakladanie 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. 160/2015

60. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 319/2008-MZ zo dňa            
28. 08. 2008 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 272/2009-MZ zo dňa 
24. 09. 2009 (OPM 2 SR, s. r. o., Nitra) mat. č. 198/2015

61. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 216/2013-MZ zo dňa             
27. 6. 2013 (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení NR – PoVa – vecné bremeno, 
Vašinova ul.) mat. č. 190/2015

62. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 281/2013-MZ zo dňa            
12. 9. 2013 (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení Stavabbas, s. r. o. – vecné 
bremeno) mat. č. 191/2015

63. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 285/2013-MZ zo dňa            
12. 9. 2013 (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení R. J. Transport, s. r. o., parc. č. 
1867 a 2013, k. ú. Chrenová – vecné bremeno) mat. č. 201/2015

64. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 38/2014-MZ zo dňa 13. 2. 
2014 v znení uznesenia č. 209/2014-MZ zo dňa 26. 6. 2015 (Západoslovenská distribučná, 
a. s., parc. reg. „E“ KN č. 3360, 3361/23 a parc. reg. „C“ KN č. 7831/1, k. ú. Nitra – vecné 
bremeno) mat. č. 203/2015

65. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 108/2015-MZ zo dňa           
19. 03. a 09. 04. 2015 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj časti pozemku parc. „C“ KN č. 2709/10, kat. úz. Zobor, ul. Malá Podhájska)

mat. č. 220/2015

66. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 406/2011-MZ zo dňa   
15. 12. 2011 (nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – MARTINÁK,         
s. r. o.) mat. č. 200/2015
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67. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 251/2014-MZ zo dňa   
04. 09. 2014 v znení uznesenia č. 304/2014-MZ zo dňa 09. 10. 2014 (kat. územie 
Párovské Háje, Spoločenstvo Hájespol zastúp. Mgr. Šedovičovou, Škultétyho 54, Nitra)

mat. č. 182/2015

68. Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (PhDr. Buday 
– SANDRO – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra) mat. č. 25/2015-1

69. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku 
„C“ KN parc. č. 462/4, k. ú. Mlynárce) mat. č. 228/2015

70. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku 
„E“ KN parc. č. 89/1, k. ú. Kynek) mat. č. 229/2015

71. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku
„C“ KN parc. č. 1312/1, k. ú. Nitra) mat. č. 230/2015

72. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 
pozemkov „C“ KN parc. č. 874/11, 874/12, 973/1 a 975, k. ú. Chrenová)

mat. č. 231/2015

73. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (bývalá MŠ 
Kollárova) mat. č. 234/2015

74. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, kat. úz. Zobor, 
Nitra, Chrenová, Dolné Krškany (zámena pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou)

mat. č. 235/2015

75. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 
novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3864/5, k. ú. Nitra, Ing. Jozef Obrtáč 
s manželkou) mat. č. 236/2015

76. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj
pozemkov v kat. úz. Zobor, Svätourbanská ul.) mat. č. 237/2015

77. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, kat. úz. 
Chrenová (zámena pozemkov s P. Šindlerom – vlastníkom pozemkov v k. ú. Nitra                   
na Hodžovej ul.) mat. č. 238/2015

78. Interpelácie

79. Diskusia

80. Návrh na uznesenie

81. Záver

Jozef  D v o n č    




