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Primátor 
mesta Nitry 
    
                                                                                                                    Nitra  7. 6. 2010                                                         
 
 

 

P O Z V Á N K A 

 

V zmysle par. 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 
 

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

17. júna 2010 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 v bodoch a), b)      mat. č. 19 

 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/98-MZ zo dňa                      
29. 1. 1998         mat. č. 20 
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa             
10. 5. 2001         mat. č. 1242  
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 104/2010-MZ  zo dňa              
6. 5. 2010         mat. č. 1784/2010 

    
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly správnosti a preukaznosti uskutočnenia 

inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2009  
          mat. č. 1805/2010 
 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly na ZŠ Benková 34, Nitra 
          mat. č. 1836/2010 
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6. Správa o výsledku kontroly dôvodov nezačatia investičných akcií s projektovou 

dokumentáciou vyhotovenou do 31. 12. 2008, zaradených do rozpočtu mesta Nitry 
mestským zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2008    mat. č. 1806/2010 

 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na II. polrok 2010 

                mat. č. 1863/2010 
 

8. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2010
          mat. č. 1860/2010 

 
9. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta  Nitry na rok 2010 a na použitie Fondu 

rekultivácie skládky Katruša      mat. č. 1865/2010 
  

10. Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre na rok 2010     mat. č. 1820/2010 

 
11. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2010 

           mat. č. 1855/2010  
 

12. Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu mesta Nitry na rok 2011      mat. č. 1864/2010 
          

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/2010 o niektorých podmienkach 
držania psov 

          mat. č. 1803/2010 
 

14. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 24/2008 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

          mat. č. 1848/2010 
 

15. Návrh Dodatku č. 6 k VZN Mesta Nitry č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi                  
vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5  mat. č. 1849/2010 

 
16. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/1998, ktorým sa 

vydávajú zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania 
sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach 
mesta Nitry          mat. č. 1854/2010
            

17. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1/2000 o zriadení 
Mestskej polície v Nitre        mat. č. 1830/2010 

 
18. Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Nitre  

          mat. č. 1831/2010 
 

19. Návrh Dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku Mestskej polície v Nitre mat. č. 1832/2010 
 

20. Návrh Dodatku č. 6 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre v znení dodatkov č. 1 - 5   mat. č. 1852/2010 
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21. Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre        mat. č. 1853/2010 

 
22. Návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Mestských služieb Nitra v znení dodatkov  č. 1-3 

          mat. č. 1812/2010 
 

23. Návrh Akčného plánu pre udržateľnú energiu (SEAP) pod názvom „Akčný plán trvalo 
udržateľnej energie mesta Nitra do roku 2020“    mat. č. 1859/2010 

          
24. Návrh 1. Aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry do roku 

2013 k 31. máju 2010        mat. č. 1862/2010 
         

25. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre             
na II. polrok 2010         mat. č. 1808/2010 

          
26. Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Nitry do Rady školy pri Materskej škole 

Belopotockého 22, Nitra       mat. č. 1798/2010 
 

27. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu      mat. č. 1818/2010 

 
28. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 

obdobie 4 rokov od zloženia sľubu      mat. č. 1819/2010 
 

29. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Milanovi Frišovi za rozvoj slovenského letectva                        
a zviditeľňovanie Nitry doma i v zahraničí      mat. č. 1801/2010 

 
30. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Doc. Ing. Jurajovi Havelkovi, CSc. za  rozvoj 

slovenského letectva a zviditeľňovanie Nitry doma i v zahraničí v oblasti vedy a techniky  
          mat. č. 1802/2010 
 

31. Návrh spôsobu pomenovania mostov v meste Nitra   mat. č. 1847/2010 
 

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (parc. č. 7242/1 a                  
č. 7242/4 v k. ú. Nitra, v správe ZŠ Škultétyho, Nitra)   mat. č. 1821/2010 

 
33. Návrh na schválenie poradovníkov žiadostí o pridelenie 1-izbových a 2-izbových bytov 

postavených s podporou štátu, zostaveného v zmysle VZN č. 4/2001 (vrátane Dodatku č. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9) o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom 
pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu   mat. č. 1850/2010 

           
34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 325/2009-MZ zo dňa               

5. 11. 2009 (VÍNO Nitra, spol. s  r. o., Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra,  IČO: 31 428 380) 
          mat. č. 1841/2010 
 

35. Návrh na zmenu uznesenia č. 85/2007-MZ zo dňa 22. 3. 2007 na menovanie členov               
komisií na obnovu evidencie pozemkov (Mlynárce, Dolné Krškany, Mikov Dvor,               
Zobor a Nitra)        mat. č. 1811/2010 

 



 4 

36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 50/2010-MZ zo dňa   
18.03.2010 (MŠ Za Humnami)       mat. č. 1815/2010 

 
37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 63/2010-MZ zo dňa             

18. 3. 2010 (Štefánikova tr. č. 52 – Ladislav Szıke)   mat. č. 1838/2010 
 

38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 62/2010-MZ zo dňa              
18. 3. 2010 (Štefánikova tr. č. 52 – Pharm. Dr. Marian Keleši)  mat. č. 1837/2010 

 
39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Helena Urbanová,  

Levická 32, Nitra)        mat. č. 1800/2010 
 

40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Peter Páll – AUTO – 
PÁLL, Bratislavská cesta, Nitra, IČO: 17 764 858)   mat. č. 1799/2010 

 
41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Kasalova č. 7) 

          mat. č. 1840/2010 
 

42. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Chrenová (prepojovacia 
komunikácia úsek pri areále Agrokomplexu GP č. 15/2009)  mat. č. 1843/2010 

 
43. Návrh na prijatie daru do majetku mesta Nitry (Dažďová kanalizácia PP Nitra - Sever) 

          mat. č. 1795/2010 
 

44. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku Mesta Nitry v k. ú. Nitra (Priemyselná ul. - 
prepojovacia komunikácia)            mat. č. 1844/2010 

 
45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (JUDr. Bohumil Strápek, 

Ľaliová 11, 949 01 Nitra)       mat. č. 1839/2010 
 

46. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 1440/1 
– zast. plocha a nádvorie o výmere 543 m2 k. ú. Chrenová)  mat. č. 1846/2010 

 
47. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Mlynárce  (Anton 

Földesi, Petzwalova 6, Nitra, IČO: 35138581, par. č. 462/102)  mat. č. 1842/2010 
 

48. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Klokočina-COOP 
JEDNOTA  NITRA)       mat. č. 1845/2010 

 
49. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 117/2010-MZ zo dňa               

6. 5. 2010 (zámena nehnuteľností za účelom realizácie rozšírenia cintorína v Dolných 
Krškanoch)         mat. č. 1867/2010 

 
50. Návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra (pozemky parc. č. 1461/5 a parc. č. 1461/41 kat. úz. 

Dolné Krškany vo vlastníctve Slovenskej republiky – Ministerstva obrany SR Bratislava)  
          mat. č. 1857/2010 

 
51. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Centra voľného 

času Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra      mat. č. 1835/2010 
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52. Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (mestom nevyužívané 
nehnuteľnosti)        mat. č. 1861/2010 

 
53. Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe 

Základnej školy, Fatranská 14, Nitra      mat. č. 1858/2010 
 

54. Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe 
Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra      mat. č. 1851/2010 

 
55. Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe 

Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra      mat. č. 1790/2010 
 

56. Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe 
Základnej školy Benkova 34, Nitra      mat. č. 1833/2010 

 
57. Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe 

Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra, 949 01 
          mat. č. 1870/2010 
 

58. Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku  
          mat. č. 1856/2010 

59. Interpelácie 
 

60. Diskusia 
 

61. Návrh na uznesenie 
 

62. Záver 
 

           

                            
            
 
 
        
         Jozef  D v o n č ,  v. r.  
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že k materiálom uvedeným v programe pod por. č. 23 a 24 ste 
obdržali aj CD nosiče, s výnimkou členov mestskej rady, ktorým boli doručené na zasadnutie 
mestskej rady.  
 


