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Primátor
mesta Nitry

                                                                            Nitra  28. 08. 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

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

10. septembra 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   v bode a), b), c), d)) mat. č. 19

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa           
10. 05. 2001     v bode d) mat. č. 1242

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 295/2007-MZ zo dňa           
23. 08. 2007    v bode A), B) mat. č. 955/2008

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2009-MZ zo dňa           
19. 03. 2009    v bode B. mat. č. 1342/2009

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa           
14. 03. 2013 mat. č. 1023/2013

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v 3 školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nitra – Chrenová, 
Chrenovská č. 25 Nitra mat. č. 278/2015

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v 2 školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, Nitra

                           mat. č. 279/2015
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6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v 4 školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, nám. Jána Pavla 
II. č. 7, Nitra                                                                                           mat. č. 261/2015

7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Súkromnej základnej umeleckej škole 
Ateliér Médea, Piaristická 2, Nitra mat. č. 254/2015

8. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za I. polrok 
2015                              mat. č. 262/2015

9. Správa o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa Mesta Nitra pri uzatváraní 
zmluvy na opravu fasády budovy Mestskej polície v Nitre mat. č. 263/2015

10. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly objednávok a ich úplnosti včítane 
konkrétneho stanovenia lokalít, ako aj uvedenia osôb, ktoré podpisovali objednávky 
Mestských služieb na práce dopravného vodorovného značenia v období od 01. 04. 2014 
do 31. 07. 2014 mat. č. 294/2015

11. Protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly financovania 
regionálneho školstva (kontrolovaný subjekt: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60,                 
950 06 Nitra, IČO: 00308307, kontrolované obdobie: rok 2014) mat. č. 317/2015

12. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za I. polrok 2015            mat. č. 291/2015

13. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2015
mat. č. 308/2015

14. Informatívna správa o aktuálnom stave telocviční základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry mat. č. 290/2015

15. Informatívna správa o možnostiach účelového použitia príjmov z prenájmov priestorov 
ZŠ mat. č. 314/2015

16. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5

mat. č. 320/2015

17. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1/2005 
o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v znení neskorších dodatkov mat. č. 274/2015

18. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry mat. č. 259/2015

19. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytnutí 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na rok 2016  

mat. č. 282/2015
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20. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 5/2009 
o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry  mat. č. 257/2015

21. Informatívna správa o reštaurovaní a ďalšom postupe obnovy pamiatkových objektov 
a umeleckých diel na území mesta Nitry mat. č. 286/2015

22. Návrh   Dodatku č.  6  k Zriaďovacej  listine Základnej  školy, Beethovenova 1, Nitra 
mat. č. 268/2015

23. Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre mat. č. 312/2015

24. Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre mat. č. 318/2015

25. Návrh na doplnenie členov do komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, 
správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov a z radov ďalších osôb

mat. č. 311/2015

26. Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 281/2015

27. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 280/2015

28. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra 
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu       mat. č. 319/2015

29. Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení 
dodatku č. 1, 2 a 3 mat. č. 332/2015

30. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Prenájom stĺpov verejného osvetlenia v meste Nitra a prevádzka Orientačného 
a informačného systému v meste Nitra“ mat. č. 221/2015

31. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná,             
s. r. o., formou nepeňažného vkladu mat. č. 307/2015

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN 
parc. č. 2269, k. ú., Chrenová) mat. č. 266/2015

33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „E“ KN 
parc. č. 89/1, k. ú., Kynek) mat. č. 265/2015

34. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN 
parc. č. 462/4, k. ú., Mlynárce) mat. č. 264/2015

35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú Mlynárce 
(prenájom pozemku pre MH Invest, s. r. o., stavba „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce –
napojenie na R1 II. etapa“) mat. č. 305/2015
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36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Dražovce  
(MH Invest, s. r. o., strategický park)            mat. č. 304/2015

37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Nitra 
(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA _ Nitra, Nálepkova, Banská ulica, NNV“)

mat. č. 301/2015

38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku parc. č. 3817/1 v k. ú. Párovské Háje (Milan Vysokai) mat. č. 300/2015

39. Návrh na prijatie daru do majetku Mesta Nitra (STOMONT, spol. s. r. o.)
mat. č. 298/2015

40. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva parc. č. 7469/59 v k. ú. Nitra z vlastníctva SR –
SPF do vlastníctva Mesta Nitra mat. č. 299/2015

41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor, Nitra, 
Chrenová a V. Janíkovce (zámena pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou)

mat. č. 306/2015

42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce 
(„C“KN parc. č. 425/1, 96, 98, 124, Ing. Ľubomír Moravčík – vecné bremená)

mat. č. 303/2015

43. 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. 97/2015-1

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 
parc. č. 7261/209, k. ú. Nitra) mat. č. 178/2015-1

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemkov 
pri OD Tesco) mat. č. 137/2015-1

46. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2015–MZ zo dňa          
19. 03. a 09. 04. 2015 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj pozemku parc. „C“ KN č. 5372/3, kat. úz. Nitra, ul. Hornočermánska)   

    mat. č. 267/2015

47. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 331/2014–MZ zo dňa           
20. 11. 2014 v zmysle uznesenia č. 223/2015-MZ zo dňa 11. 06. 2015 – 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. Ďurkova o. č. 13, 15)      mat. č. 271/2015

48. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 31/2013-MZ zo dňa              
21. 02. 2013 v znení uznesení č. 161/2013-MZ zo dňa 09. 05. 2013, č. 294/2013-MZ             
zo dňa 17. 09. 2013 a č. 113/2014-MZ zo dňa 27. 03. 2014 (Západoslovenská distribučná,
a. s., k. ú. Nitra, Zobor, Chrenová)      mat. č. 302/2015
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49. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 383/2013-MZ zo dňa           
14. 11. 2013 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry –
novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 141/41, k. ú. Nitra)     mat. č. 253/2015

50. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 427/2013-MZ zo dňa          
12. 12. 2013 (Malý a manž. – odpredaj pozemku Tehelná ul.)      mat. č. 148/2015-1

51. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Kubáň, 
Pehaničová – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra) mat. č. 322/2015

52. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Elman a manž. 
– odpredaj pozemkov, k. ú. Nitra) mat. č. 321/2015

53. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti 
z pozemku parc. „C“ KN č. 5907/2 a parc. reg. „E“ č. 7380/1, kat. úz. Nitra, ul. Hlboká)

mat. č. 327/2015

54. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemku parc. „C“ KN č. 4897/1, kat. úz. Nitra, ul. Tehelná) mat. č. 326/2015

55. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti 
pozemku parc. „C“ KN č. 2095/2, kat. úz. Nitra) mat. č. 325/2015

56. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (DOS 
Misionárska ul. 1 – 13 v Nitre) mat. č. 295/2015

57. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
parciel „C“ KN č. 79/2, 187/11, 2013, 2014, v kat. území Nitra) mat. č. 323/2015

58. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky             
na Borovej ulici v Nitre) mat. č. 324/2015

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

60. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ 
KN parc. č. 1433/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 296/2015

61. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Mariánska) mat. č. 330/2015

62. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemkov a stavby v kat. úz. Nitra, ul. Kupecká 7) mat. č. 331/2015

63. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Dražovce, 
odpredaj časti pozemku „E“ KN parc. č. 1583/301, Holubyho ul.) mat. č. 328/2015
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64. Návrh na zmenu uznesenia č. 207/2010-MZ zo dňa 18. 08. 2010 o odovzdaní 
nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službytu Nitra, s. r. o. 
(„Slobodáreň“ na ul. Dvorčanská, o. č. 63, k. ú. Dolné Krškany, obec Nitra)

mat. č. 292/2015

65. Návrh na zmenu uznesenia č. 307/2011-MZ zo dňa 13. 10. 2011 o stanovenie výšky 
nájomného v Bytovom dome SENIOR v Nitre mat. č. 293/2015

66. Návrh na zníženie nájomného v prízemných bytoch v bytových domoch na ulici Rýnska 
2, 4, 6, 8 o 20 % mat. č. 244/2015

67. Návrh na pridelenie bytu vo verejnom záujme podľa § 6 ods. 1 písm. d) v zmysle platnej 
VZN Mesta Nitra č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry 
v znení neskorších dodatkov        mat. č. 245/2015

68. Interpelácie

69. Diskusia

70. Návrh na uznesenie

71. Záver

Jozef  D v o n č    




