
Z á p i s n i c a 

z 38. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
Dátum a miesto konania:   Nitra, 17. 6. 2010 
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:                     pp. Milan Belica (ZSC), Miroslav Mikulášik  
  
 

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 
  

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 
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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 

 
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 
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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 

 
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 Szőke)   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 
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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 
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 
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60. Diskusia 
 

61. Návrh na uznesenie 
 

62. Záver 
 
 
1. Otvorenie 
 
        Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny  
prítomných 27 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 
 
2. Voľba pracovných komisií 
 
primátor – predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení:  
 
predsedníčka – p. Alexandra Halmová 
členovia – pp. František Bečica, Ferdinand Vítek, František Halás, Eva Hlaváčová 
 
Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie) 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený.  
 
primátor – dodatočne Vám boli doručené nasledovné materiály: 
- mat. č. 1869/2010 „Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Zariadenie 
pre seniorov ZOBOR, so sídlom Jánskeho ul. 7“ a mat. č. 1868/2010 „Návrh na vymenovanie 
riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra“, ktoré navrhujem zaradiť                       
do programu za pôvodný bod 30.  
Dnes ráno pred zasadnutím Vám boli rozdané materiály mat. č. 1866/2010 „Návrh                     
na nakladanie s nehnuteľnosťami (Slovenská republika zastúpená Bytovou agentúrou rezortu 
ministerstva obrany, Ul. Inovecká 7, 911 01 Trenčín, IČO: 34 000 666)“ a mat. č. 1872/2010 
„Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 152/2006-MZ zo dňa              
29. 6. 2006 (Gymnázium Golianova 68, Nitra)“.  
Vzhľadom k tomu, že sa len včera uskutočnili rokovania s Bytovou agentúrou rezortu 
Ministerstva obrany so sídlom v Trenčíne, ktorá je správcom nehnuteľného majetku štátu, 
ohľadne odkúpenia nehnuteľností mestom Nitra, chcem Vás požiadať o jeho zaradenie                
do dnešného programu, ako aj mat. č. 1872/2010. Materiály navrhujem zaradiť za pôvodný 
bod 7 ako nové body 8 a 9.  
Ďalšie materiály uvedené v programe dnešného rokovania, ktoré neboli prerokované v MR, 
a na ktoré je preto potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MZ sú: 
- mat. č. 1835/2010 „Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra v správe Centra voľného času Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra“,  
- mat. č. 1861/2010 „Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra 
(mestom nevyužívané nehnuteľnosti)“, 
- mat. č. 1858/2010 „Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra v správe Základnej školy, Fatranská 14, Nitra“, 
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- mat. č. 1851/2010 „Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra v správe Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra“, 
- mat. č. 1790/2010 „Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra v správe Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra“, 
- mat. č. 1833/2010 „Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra v správe Základnej školy, Benkova 34, Nitra“, 
- mat. č. 1870/2010 „Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra v správe ZUŠ Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra, 949 01“,  
ktoré sú v programe uvedené pod por. č. 51 až 57. 
Okrem materiálov ste obdržali list zo dňa 4. 6. 2010, týkajúci sa návrhu na oživenie centra 
mesta adresovaný mestskému zastupiteľstvu.  
 
Hlasovanie č. 2 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1869/2010 „Návrh na vymenovanie 
riaditeľa príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR, so sídlom Jánskeho ul. 
7“  za pôvodný bod 30) 
prezentácia – 24 
za – 22 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 3 (o zaradiť do programu mat. č. 1868/2010 „Návrh na vymenovanie riaditeľa 
príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra“) 
prezentácia - 25 
za - 22 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 4 (o návrhu zaradiť do programu mat. č.  1866/2010 „Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami (Slovenská republika zastúpená Bytovou agentúrou rezortu ministerstva 
obrany, Ul. Inovecká 7, 911 01 Trenčín, IČO: 34 000 666)“)  
prezentácia  - 25 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 5 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1872/2010 „Návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 152/2006-MZ zo dňa 29. 6. 2006 (Gymnázium Golianova 
68, Nitra)“) 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 6 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1835/2010 „Návrh zámeru                       
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Centra voľného času 
Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra“)  
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prezentácia – 24 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Vítek – navrhujem hlasovať jedným hlasovaním o ďalších materiáloch.  
 
Hlasovanie č. 7 (o návrhu p. Víteka)   
prezentácia - 24 
za - 18 
proti - 0 
zdržali sa - 6 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie 8 (o návrhu zaradiť do programu: 

- mat. č. 1861/2010 „Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra 
(mestom nevyužívané nehnuteľnosti)“, 

- mat. č. 1858/2010 „Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra v správe Základnej školy, Fatranská 14, Nitra“, 

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

- mat. č.1790/2010 „Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra v správe Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra“, 

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

- mat. č. 1870/2010 „Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra v správe ZUŠ Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra, 949 01“) 

 
prezentácia - 22 
za – 19 
proti - 0 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 9 (o návrhu programu ako celku vrátane schválených zmien) 
prezentácia – 26 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
primátor - za overovateľov zápisnice určujem p. Jána Jecha a p. Lýdiu Forrovú. 
Žiadam overovateľov zápisnice z 37. zasadnutia p. Františka Hollého a p. Oľgu Csákayovú, 
aby uviedli stanovisko k zápisnici.  
 
Hollý – zápisnica je napísaná v súlade s rokovaním, čo som potvrdil svojím podpisom. 
 
Csákayová – zápisnicu som si prečítala a osvedčujem súhlas s jej rokovaním ostatného MZ. 
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primátor – keďže k zápisnici nie sú pripomienky, považujem týmto zápisnicu za schválenú. 
 
3. Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa                        

14. 12. 1995 v bodoch a), b)     mat. č. 19 
 
Trojanovičová – uznesenie je trvalého charakteru, plní sa a zostáva v platnosti. 
  

   Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/98-MZ zo dňa                       
29. 1. 1998        mat. č. 20 

 
Trojanovičová – uznesenie je trvalého charakteru, plní sa a zostáva v platnosti. 
 

   Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa                
10. 5. 2001        mat. č. 1242  

 
Trojanovičová – uznesenie sa v bode d) plní a zostáva v platnosti. 
 

   Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 104/2010-MZ  zo dňa              
6. 5. 2010        mat. č. 1784/2010 

 
Trojanovičová – uznesenie je splnené. 
 
Hlasovanie č. 10 (o návrhu na uzn. ku Kontrole plnenia  uznesenia: Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ              
zo  dňa  14. 12. 1995, konštatuje, že uznesenie č. 181/95-MZ  v bodoch a), b) sa plní a zostáva 
v platnosti) - uzn. č. 136/2010-MZ   
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 32/98-MZ zo  dňa  29. 1.1998, konštatuje, že uznesenie č. 32/98-MZ  sa plní 
a zostáva v platnosti) – uzn. č. 137/2010-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 111/2001-MZ zo  dňa  10. 5. 2001, konštatuje, že uznesenie č. 111/2001-MZ v bode 
d) sa plní a zostáva v platnosti) – uzn. č. 138/2010-MZ  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 104/2010-MZ zo  dňa  6. 5. 2010, konštatuje, že uznesenie č. 104/2010-MZ je 
splnené) – uzn. č. 139/2010-MZ  
 
prezentácia – 24 
za - 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
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 

 
Halmo – uvedená kontrola bola vykonaná v zmysle príslušných právnych predpisov 
a v súlade s plánom kontrolnej činnosti. Inventarizácia prebehla v súlade so zákonom 
o účtovníctve a Smernicou primátora č. 3/2009 o účtovaní a obehu účtovných dokladov.              
Pri kontrole boli zistené drobnejšie nedostatky súvisiace so zákonom o účtovníctve, najmä 
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evidencii majetku. V priebehu kontroly boli nedostatky odstránené, takže neboli prijaté 
opatrenia na nápravu.  
Správa bola prerokovaná v mestskej rade dňa 11. 5. 2010, ktorá uznesením č. 226/2010-MR 
odporučila MZ vziať správu na vedomie. 
 
Hlasovanie č. 11 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo  v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly správnosti a preukaznosti uskutočnenia inventarizácie  
stavu  majetku,  záväzkov  a rozdielu  majetku  a  záväzkov  k 31.12. 2009, 
berie na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly správnosti a preukaznosti 
uskutočnenia inventarizácie  stavu  majetku,  záväzkov  a rozdielu  majetku  a  záväzkov  
k 31.12. 2009) - uzn. č. 140/2010-MZ 

 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly na ZŠ Benková 34, Nitra 

          mat. č. 1836/2010 
Halmo – kontrola bola vykonaná v súlade s príslušnými zákonmi a v súlade s plánom 
kontrolnej činnosti. Boli zistené nedostatky, ktoré súvisia s nedodržiavaním zákona o fin. 
kontrole, najmä predbežnej kontrole, kde objednávky neobsahovali predbežnú fin. kontrolu. 
Bol zistený nedostatok v oneskorenej úhrade faktúr, čím bol porušený Obchodný zákonník. 
Ďalšie nedostatky súvisia s uzatvorením nájomnej zmluvy najmä v telocvični a s nájomnými 
bytmi. Na základe zistených nedostatkov riaditeľka organizácie prijala opatrenia na nápravu, 
ktoré pokladáme za dostačujúce. Mestská rada prerokovala uvedenú správu na svojom 
zasadnutí a odporučila MZ vziať správu a opatrenia na vedomie a uložila hl. kontrolórovi 
vykonať kontrolu plnenia opatrení k 30. 11. 2010. 
 
Hlasovanie č. 12 (o návrhu na uzn.:  Mestské zastupiteľstvo  v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly na ZŠ Benková 34, Nitra,                
berie na vedomie správu a opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou,  
ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení k 30. 11. 2010, K: MR ) 
- uzn. č. 141/2010-MZ 
 
prezentácia – 26 
za - 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
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 

 
Halmo – uvedená kontrola bola vykonávaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Kontrola bola doplnená do plánu kontrolnej činnosti uzn. č. 336/2009-MZ. V materiáli 
uvádzame prehľad jednotlivých inv. akcií, ktoré mali byť skontrolované na základe návrhu, 
pri každej akcii sú uvádzané dôvody presunutia do roku 2010. Konštatujem, že prevažne ide 
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o objektívne dôvody presunu. Správa bola prerokovaná v mestskej rade dňa 11. 5. 2010, ktorá  
odporučila MZ vziať správu na vedomie. 
 
Baláž – vyzývam, aby sa plnilo uznesenie MZ, aby boli k inv. akciám vypracované projektové 
dokumentácie, podľa ktorých sa dá vykonať kontrola fin. nákladov a kvality práce.  
 
Čuboň – navrhujem do uznesenia doplniť: MZ ukladá vedúcemu oddelenia výstavby 
a rozvoja pripraviť do budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva plán realizácie 
meškajúcich investičných akcií. 
 
Hlasovanie č. 13 (o návrhu p. Čuboňa) 
prezentácia - 26  
za – 17 
proti - 3 
zdržali sa - 5 
Návrh bol schválený.  
  
Hlasovanie č. 14 (o návrhu na uzn ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Správu 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, 
berie na vedomie Správu 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, 
ukladá vedúcemu oddelenia výstavby a rozvoja pripraviť do budúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva plán realizácie meškajúcich investičných akcií) - uzn. č. 142/2010-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na II. polrok 2010 
                mat. č. 1863/2010 
Halmo – zo zákona o obecnom zriadení vyplýva povinnosť polročne predkladať plán 
kontrolnej činnosti. Obsahové zameranie plánu kontroly vyplýva z VZN č. 11/2004, v súlade 
s VZN bol vypracovaný plán, do ktorého sme zapracovali aj návrhy posl. klubu SMER. Iný 
poslanecký klub nám návrhy do kontroly nepredložil. Plán kontrolnej činnosti bol 
prerokovaný na mestskej rade dňa 8. 6. 2010. Pod bodom 10 je uvedená kontrola kvality 
podávaných jedál v zmysle Smernice Mesta č. 1/2010, čo súvisí s preradením pracovníka šk. 
úradu na útvar hl. kontrolóra. 
 
Vítek – navrhujem uznesenie: MZ odporúča hlavnému kontrolórovi spracovať harmonogram 
výkonu kontrolnej činnosti tak, aby výsledky kontrolných úloh (v zozname č. 5 – 9) boli 
mestskému zastupiteľstvu predložené v termíne pred schvaľovaním rozpočtu mesta na rok 
2011. 
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Vančo – navrhujem doplniť do Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na 
II. polrok 2010 nový predmet kontroly „Plnenie zmluvy o rekultivácii skládky Katruša. Táto 
požiadavka vyplynula z rokovania posl. klubu.  
 
Hlasovanie č. 15  (o pozmeňovacom návrhu p. Víteka) 
prezentácia – 26 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. l6 (o pozmeňovacom návrhu p. Vanča)  
prezentácia - 27 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený 
 
Hlasovanie č. 17 (o návrhu na uzn. ako celku vrátane schválených zmien: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného 
kontrolóra mesta Nitry na II. polrok 2010, 
schvaľuje plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Nitry na II. polrok 2010, 
vrátane nasledovnej schválenej zmeny: 
- dopĺňa do Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2010     

nový predmet kontroly „Plnenie zmluvy o rekultivácii skládky Katruša“  
odporúča hlavnému kontrolórovi spracovať harmonogram výkonu kontrolnej činnosti tak, aby 
výsledky kontrolných úloh (v zozname č. 5 – 9) boli mestskému zastupiteľstvu predložené 
v termíne pred schvaľovaním rozpočtu mesta na rok 2011) - uzn. č. 143/2010-MZ 
 
prezentácia – 27 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
8. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami (Slovenská republika zastúpená Bytovou 

agentúrou rezortu ministerstva obrany, Ul. Inovecká 7, 911 01 Trenčín, IČO:                    
34 000 666)                                                mat. č. 1866/2010 

 
Némová – mesto Nitra na základe nájomnej zmluvy zo dňa l0. 5. 2010 prevzalo do prenájmu 
slobodárne na Dvorčianskej 63, ktoré sú vo vlastníctve SR v správe Bytovej agentúry rezortu 
Ministerstva obrany. Účelom využitia týchto nehnuteľností je prevádzkovanie slobodárne a 
poskytovanie nájomného bývania pre obyvateľov mesta. Na základe ďalších rokovaní medzi 
vlastníkom a vedením predkladáme návrh na odkúpenie týchto nehnuteľností. 
  
Hlasovanie č. 18 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                
na nakladanie s nehnuteľnosťami (Slovenská republika zastúpená Bytovou agentúrou rezortu 
ministerstva obrany, Ul. Inovecká 7, 911 01 Trenčín, IČO: 34 000 666), 
schvaľuje odkúpenie nehnuteľností zapísaných na LV č. 1419 pre kat. úz. Dolné Krškany, a to 
stavby bez označenia súpisným číslom „slobodáreň“ postavenej na pozemku parc. č. 1492, 
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stavby bez označenia súpisným číslom „slobodáreň“ postavenej na pozemku parc. č. 1493, 
stavby bez označenia súpisným číslom „slobodáreň“ postavenej na pozemku parc. č. 1494 
a stavby súpisné číslo 751 „kotolňa“ postavenej na pozemku parc. č. 1491/8 z vlastníctva 
Slovenskej republiky - Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany, Ul. Inovecká 7, 911 01 
Trenčín, IČO: 34 000 666 do vlastníctva Mesta Nitry spolu za súhrnnú cenu 663 878,38 € 
vrátane DPH, 
 ukladá 
1.  vedúcemu ekonomického oddelenia pripraviť rozpočtové opatrenie na kúpu nehnuteľností 
podľa schvaľovacej časti uznesenia 
2.  vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej 
časti uznesenia. T: 30. 9. 2010, K: MR 
určuje stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31. 12. 
2010 
 
prezentácia – 25 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
9. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 152/2006-MZ zo dňa            

29. 6. 2006 (Gymnázium Golianova 68, Nitra)   mat. č. 1872/2010 
 
Némová – uzn. č. 152/2006-MZ sa schválil prenájom nehnuteľnosti bývalej ZŠ na Klokočine 
pre Gymnázium Golianova za cenu l,- Sk/rok na dobu 20 rokov. Na základe sťažností 
riaditeľky a obyvateľov, že budova je v havarijnom stave, požaduje rekonštrukciu tejto 
budovy, predkladáme návrh na zmenu uznesenia, ktorá sa týka doby nájmu, tzn. na dobu 
určitú 15 rokov a nájom 66 390 € s tým, že dodatok k nájomnej zmluve by bol účinný od l. 9. 
2010 a je podmienený schválením aj týchto podmienok na NSK. Tieto prostriedky, ktoré budú 
vybraté na nájomnom budú použité na rekonštrukciu nehnuteľnosti.  
 
Hlasovanie č. 19 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 152/2006-MZ zo dňa 29. 6. 2006 
(Gymnázium Golianova 68, Nitra), 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 152/2006-MZ zo dňa 29. 6. 
2006 nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa vetu: 

„Gymnáziu Golianova 68, Nitra, za cenu 1,- Sk/rok, na dobu 20 rokov“ 
a nahrádza znením: 
„Gymnáziu, Golianova 68, Nitra (IČO: 00 160 261) na dobu určitú 15 rokov za nájomné 
66 390,-EUR/rok so splatnosťou k 15. 1. príslušného kalendárneho roka, pričom nájomné 
v alikvotnej výške za rok 2010 bude splatné na základe faktúry so splatnosťou 14 dní, 
s účinnosťou dodatku k Zmluve o nájme č. j. 525 35/132/2008 medzi Službytom Nitra, 
s.r.o. a nájomcom podľa tohto uznesenia od 01. 09. 2010 za podmienky jeho schválenia 
Nitrianskym samosprávnym krajom a za nasledovných zmluvných podmienok: 
- s predkupným  právom v prospech nájomcu, resp. jeho zriaďovateľa minimálne          

za cenu znaleckého ohodnotenia predmetu nájmu v čase jeho prevodu so zápočtom 
uhradeného nájomného oproti kúpnej cene 
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- s nárokom nájomcu na kompenzáciu uskutočnených a vykonaných investícii             
na predmete nájmu, a to do 90 dní od ukončenia nájomného vzťahu, zníženú o 1/15   
za každý začatý rok trvania nájmu pri bezdôvodnom ukončení nájomného vzťahu   
pred uplynutím doby nájmu prenajímateľom 

- bez nároku nájomcu na refundáciu skutočne vynaložených nákladov a investícií 
smerujúcich k stavebnému alebo technickému zhodnoteniu predmetu nájmu vrátane 
nájomného pri skončení nájmu uplynutím doby nájmu alebo z dôvodov na strane 
nájomcu“ 

- v ukladacej časti vypúšťa znenie: 
„vedúcemu oddelenia správy majetku  
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy, podľa schvaľovacej časti uznesenia  

         T: 15. 08. 2006“  
a nahrádza ho znením: 
„riaditeľovi Službytu Nitra, s. r. o.  zabezpečiť uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme č. j. 
525 35/132/2008         T: 30.09.2010“ 

 
- uzn. č. 145/2010-MZ  
 
prezentácia - 26 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

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

 
Keselyová – uzn. č. 93/2010 MZ schválilo zriadenie prísp. organizácie Zariadenie pre 
seniorov  s  účinnosťou od 1. 7. 2010. Materiál obsahuje návrh rozpočtu tejto organizácie                 
na II. polrok 2010, rozpočet ráta s dotáciou z rozpočtu mesta, nakoľko organizácia nebude 
mať ešte vlastné príjmy. Táto dotácia by mala byť rozdelená na výdavky, ktoré sú potrebné 
pokryť v II. polroku v tejto organizácii mzdy a odvody pracovníkov, ktorí budú postupne 
prijímaní do organizácie, ďalej výdavky na energie po kolaudácii budovy a výdavky                    
na základné dovybavenie organizácie, ktoré projekt rekonštrukcie bývalej nemocnice 
neobsahuje. 
 
Šimová – organizačná štruktúra a organizačný poriadok, ktorý bude zabezpečovať prevádzku 
tohto zariadenia bude predmetom rokovania MZ v septembri, kde budeme hovoriť o presných 
pozíciách a presných počtoch zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať prevádzku zariadenia 
od roku 2011.  
 
Hlasovanie č. 20 (o návrhu na uzn : Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
rozpočtu príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2010, 
schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2010 
podľa predloženého návrhu) - uzn. č. 146/2010-MZ 
prezentácia – 24 
za - 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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11. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta  Nitry na rok 2010 a na použitie 
Fondu rekultivácie skládky Katruša   mat. č. 1865/2010 

 
Keselyová – mesto Nitra obdržalo fin. prostriedky zo št. rozpočtu na financovanie výdavkov 
v oblasti soc. služieb, a nakoľko tieto fin. prostriedky boli pôvodne v rozpočte neplánované, je 
možné časť zdrojov z rozpočtu mesta uvoľniť a zmeniť zdroj financovania formou št. dotácie. 
Finančné prostriedky od štátu na výkon samosprávnych funkcií v oblasti soc. služieb sme  
dostali vo výške 62 790 € a tieto navrhujeme rozdeliť, resp. zmeniť zdroj financovania 
v rámci výdavkov Diecézna charita pre opatrovateľskú službu, znížiť dotáciu z rozpočtu 
mesta a nahradiť ju dotáciou zo št. rozpočtu vo výške 43 750 €. Zostávajúcu časť zvýšiť 
transfer pre Diecéznu charitu na prevádzku nízkoprahovej nocľahárne a Denného azylového 
centra. Získaný balík pre zariadenie sociálnych služieb je vo výške 322 890 € a o túto čiastku 
navrhujeme znížiť dotáciu z rozpočtu mesta pre prísp. organizáciu SZSS a nahradiť túto 
čiastku dotáciou zo št. rozpočtu, tzn. že dotácia pre prísp. org. SZSS sa týmto opatrením 
nezmení, zmení sa len zdroj krytia. Na poslednom MZ sa schválilo zriadenie sociálneho 
integračného centra, takže je potrebné pre správu SZSS zvýšiť dotáciu na prevádzku tohto 
sociálneho integračného centra vo výške 24 300 €. V predchádzajúcom materiáli MZ 
schválilo rozpočet pre novú prísp. organizáciu, čiže aj túto čiastku je potrebné zapracovať              
do rozpočtových opatrení. Kapitálový transfer navrhujeme použiť na rekonštrukciu 
nocľahárne, ktorá sa nachádza pri Útulku pre bezdomovcov.  
 
Meňky – mestská rada na svojom zasadnutí prerokovala návrh na rozpočtové opatrenia  
a odporúča MZ schváliť podľa predloženého návrhu. 
  
Štefek – podávam oproti pôvodnému návrhu pozmeňovací návrh: 
 
Výdavky:  (v eurách) 
Útvar sociálneho úradu 
633001 Interiérové vybavenie Denný stacionár pre autistov                            + 1 980  
(spolufinancovanie projektu „Denný stacionár pre deti postihnuté  
autizmom je ich druhým   domovom“) 
Oddelenie výstavby a rozvoja  
- vyradenie akcií: 
717001 Parkovisko Petzwalova 16                                                                  -    3 320 
             Parkovisko Škultétyho 3                                                                     -    3 320 
             Parkovisko Mikovíniho 2-4                                                                -    6 640 
             Parkovisko Partizánska 57                                                                  -    8 630 
- zníženie  akcií: 
717001 Parkovisko Škultétyho k indiánskemu ihrisku                                    -    6 060 
             Parkovisko Dlhá 27 – Zdroj                                                                -    3 400 
 635006 Mobiliár, oprava chodníkov, MK-VMČ Chrenová, Janíkovce          -      770 
- navýšenie  akcií: 
717001 Parkovisko Bizetova 17-23                                                                 +   7 060 
             Parkovisko Škultétyho 44                                                                   +   9 300 
             Parkovisko Škultétyho 5                                                                     +   9 570 
             Parkovisko Mikovíniho 18-20                                                            +   2 500 
             Parkovisko Nábrežie mládeže 49-63                                                  +   3 400 
             Realizácia Námestia na Vŕšku – mobiliár                                          +  21 000 
717002 Rekonštrukcia detskej nemocnice na DD – merače energií                +   7 000 
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  - zaradenie nových akcií:  
716  PD parkovisko  Tríbečská 1 – 3                                                               +      770 
717001 MK Štúrova - predĺženie odbočovacieho pruhu na MK Hollého       + 17 400 
716   PD pre úpravu CSS križovatky  I/64 Novozámocká  – II/562 
 Cabajská  a Cabajská – Železničiarska - Šurianska                                        +  23 500  
635006 Výmena okien  – Gymnázium Golianova ul.                                     +  66 390 
713005 CSS prepoj  Zobor – Napervilská ul.                                                  + 16 700 
Útvar školského úradu 
641006 Transfer pre ZŠ Škultétyho na opravu telocvične a šatní                   +  10 000                                       
64006 Transfer pre ZŠ Tulipánova na nákup interiérového vybavenia 
do nového pavilónu /učebne, zborovňa, jedáleň/                                             +  60 000 
Použitie Fondu rozvoja bývania 
712001 Nákup slobodárne  Dvorčianska ul. 63                                              + 663 880 
 
Hlasovanie č. 21 (o doplňujúcom návrhu p. Štefeka) 
prezentácia - 26 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 22 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta  Nitry na rok 2010 a  na  použitie Fondu 
rekultivácie skládky Katruša, 
schvaľuje rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta  Nitry na rok 2010 a  na  použitie Fondu 
rekultivácie skládky Katruša podľa predloženého návrhu, vrátane schválených zmien) 
- uzn. č. 147/2010-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.   
  

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

 
Moravčíková – rozpočtové opatrenie organizácie sa týka presunu jednotlivých položiek, ktoré 
v rámci rozpočtového opatrenia v rozpočte organizácie nebudú vyžadovať príspevok 
z rozpočtu mesta, ale budú vykryté z vlastných zdrojov, a to z fin. zdrojov, ktoré organizácia 
bola povinná tvoriť do roku 2008 na základe legislatívy do fondu dlhodobého hnuteľného 
a nehnuteľného majetku formou odpisov. Tieto fin. prostriedky budú použité na vykrytie 
výdavkov pod čiarou rozpočtu a vyfinancovanie kapitálových výdavkov. 
 
Hlasovanie č. 23 (o návrhu na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre na rok 2010, 
schvaľuje rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre na rok 2010 podľa predloženého návrhu) - uzn. č. 148/2010-MZ 
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prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

13. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ              
na rok 2010       mat. č. 1855/2010  

 
Dovičovič – obsahom materiálu je prerozdelenie fin. prostriedkov, ktoré boli organizácii 
pridelené ako zostatok prostriedkov z min. roku. Je uvedený aj účel, na ktoré sa tieto fin. 
prostriedky použijú. 
 
Meňky – mestská rada prerokovala návrh a odporúča MZ schváliť návrh podľa predloženého 
návrhu vrátane navrhovanej schválenej zmeny vo výdavkovej časti Letné kúpalisko - je 
potrebné zaradiť PD na bezbariérový vstup do Mestského kúpeľa. 
 
Kretter – každé rozhodnutie, ktoré sa týka obyvateľov mesta tým, že mu zvyšujeme poplatok, 
bolo dávané do komisie. Toto nie je sociálny krok voči deťom, obyvateľom a mladým 
rodinám, preto v rámci  diskusie navrhnem uznesenie, aby MZ nesúhlasilo so spoplatňovaním 
tobogánu.  
 
Hlasovanie č. 24 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2010, 
schvaľuje rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2010 
podľa predloženého návrhu, vrátane schválenej zmeny: 
 
Letné kúpalisko 
- úprava terénu a trávnika                                                                          -  1900 € 
- zaraďuje PD na bezbariérový vstup do Mestského kúpeľa                     + 1 900 € 
 
prezentácia - 26 
za – 26 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

14. Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu mesta Nitry na rok 2011                                   
        mat. č. 1864/2010 
 
Keselyová – v zmysle rozpočtových pravidiel mesta Nitry MZ schvaľuje každý rok pravidlá 
zostavovania rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok. Uvedený  materiál obsahuje systém 
spracovania rozpočtu, ktorý navrhujeme ponechať nezmenený oproti min. roku, tzn. 
navrhujeme systém najprv príjmovej časti rozpočtu, spracovanie nevyhnutných požiadaviek, 
a limitov. Takto predložený materiál by MZ schvaľovalo 28. 10. 2010, na základe 
schválených limitov sa bude napĺňať návrh rozpočtu, ktorý plánujeme predložiť na rokovanie 
MZ  dňa 16. 12. 2010.  
 
Meňky – mestská rada na svojom zasadnutí prerokovala návrh pravidiel zostavovania 
rozpočtu a odporúča MZ schváliť takto predložený návrh.  

 16



 
Vančo – predkladám pozmeňovací návrh - text bodu 2 Harmonogramu zostavovania rozpočtu 
mesta označiť písm. a) a pripojiť nové písm. b) znenia: 
„b) Stanovenie limitu pre investičné akcie VMČ, ktoré navrhujú jednotlivé VMČ, pričom 
limit sa následne rozdelí na VMČ podľa kľúča 50 % počet obyvateľov a 50 % dĺžka 
komunikácií v správe mesta.“ 
- v bode 3  Harmonogramu zostavovania rozpočtu mesta za znením „rozpočtové kapitoly“ 
vložiť text znenia: „a limit pre investičné akcie VMČ“ 
 
Hlasovanie č. 25 (o pozmeňovacom návrhu p. Vanča) 
prezentácia – 26 
za – 24 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 26 (o návrhu na uzn. ako celku vrátane doplňujúceho návrhu:  Mestské 
zastupiteľstvo  v Nitre prerokovalo Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu mesta Nitry na rok 
2011, schvaľuje Pravidlá zostavovania rozpočtu mesta Nitry na rok 2011 podľa predloženého 
návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien: 
- text bodu 2 Harmonogramu zostavovania rozpočtu mesta sa označuje písm. a) a pripája sa 

nové písm. b) znenia: 
      „b) Stanovenie limitu pre investičné akcie VMČ, ktoré navrhujú jednotlivé VMČ, pričom 

limit sa následne rozdelí na VMČ podľa kľúča 50 % počet obyvateľov a 50 % dĺžka 
komunikácií v správe mesta.“ 

- v bode 3  Harmonogramu zostavovania rozpočtu mesta sa za znením „rozpočtové 
kapitoly“ vkladá text znenia: „a limit pre investičné akcie VMČ“) - uzn. č. 150/2010-MZ 

 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
      

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/2010 o niektorých 
podmienkach držania psov    mat. č. 1803/2010 

 
Jakubčin – predložený návrh VZN vychádza zo zmeny zákona a novely zák. č. 369/1990 
o obecnom zriadení, ktorý nadobudol účinnosť od 1. 4. 2010 a upravuje niektoré podmienky 
držania psov. Problematika o  chove a  držaní psov je často napádaná aj zo strany 
prokurátorov, preto nie je ľahké vytvoriť VZN, ktoré by bola dostatočne prakticky využiteľné 
a rovnako v súlade s názorom prokurátora. Išli sme do zmien tak, aby MsP a iné kontrolné 
zložky mohli čo najviac regulovať problémy, ktoré sú so psami čoraz väčšie.  
 
Baláž – mám doplňujúci návrh:  doplniť v § 4, ods. 12, písm. i) na konci znenie: „a na ploche 
Krížovej cesty na Kalvárii“. 
 
Hollý – navrhujem doplniť v § 4, ods. 12 písm. nové písm. j) znenia:   
„j) v Parku pod Borinou“, – zákaz vodenia psov do tohto priestoru. 
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Gavalovič – prosím, aby sa zoznam psov doplnil o všetky ázijské plemená, ktoré musia mať 
náhubky. V § 2 vymedzenie pojmov pri definícii „nebezpečný pes“ by mal byť každý, ktorý 
bude mať náhubok.  
 
Juhás – navrhujem rozšíriť Prílohu 1 o ďalších psov a krížencov, ktorí musia mať náhubok: 
  
Hlasovanie č. 27 (o návrhu p. Baláža) 
prezentácia – 25 
za – 22 
proti - 1 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 28 (o pozmeňovacom návrhu p. Juhása, rozšíriť Prílohu 1 o ďalších psov 
a krížencov, ktorí musia mať náhubok:  
Americký pitbulteriér                     Bordeauxská doga       Stredoázijský ovčiak  
Americký stafordšírsky teriér          Čierny ruský terier       Turkménsky alabaj 
Americký buldog                        Beauceron         Rotvajler                                          
Argentínska doga           Španielsky mastin        Doberman 
Anglický mastif           Tosa            Pero de presa canario 
Bulteriér            Nemecká doga                     Pero de presa mallorquin  
Bandog            Nemecký ovčiak                  Tibetská doga 
Brazílska fila            Írsky vlkodav    
Bulmastif            Kaukazský ovčiak 
 
prezentácia – 23 
za – 20 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 29 (o návrhu p. Hollého) 
prezentácia – 25 
za – 22 
proti - 1 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 30 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/2010 o niektorých podmienkach 
držania psov, 
uznieslo sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/2010 o niektorých 
podmienkach držania psov podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených 
zmien: 
- v § 4, ods. 12, písm. i) sa na konci pripája znenie: „a na ploche Krížovej cesty                  

na Kalvárii“, 
- v § 4, ods. 12 písm. pripája nové písm. j) znenia:   
      „j) v Parku pod Borinou“, 
- rozširuje Prílohu 1. o ďalších psov a krížencov, ktorí musia mať náhubok:  
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Americký pitbulteriér                     Bordeauxská doga       Stredoázijský ovčiak  
Americký stafordšírsky teriér          Čierny ruský terier       Turkménsky alabaj 
Americký buldog                        Beauceron         Rotvajler                                          
Argentínska doga           Španielsky mastin        Doberman 
Anglický mastif           Tosa            Pero de presa canario 
Bulteriér            Nemecká doga                     Pero de presa mallorquin  
Bandog            Nemecký ovčiak                  Tibetská doga 
Brazílska fila            Írsky vlkodav    
Bulmastif            Kaukazský ovčiak 
     
ukladá vedúcemu oddelenia KČaŽP zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra 
služieb 
- vyvesenie vydaného znenia VZN č. 2/2010 o niektorých podmienkach držania psov              

na úradnej tabuli MsÚ         T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým T: do  30 dní,   K: referát organizačný) 

 
- uzn. č. 151/2010-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 22 
proti - 1 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 

16. 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 
Šimová – dôvodom spracovania návrhu dodatku je aktualizácia údajov, stanovenie zmien 
a podrobnejších úprav v postupoch a podmienkach pri poskytovaní soc. služieb, a to najmä 
doplnenie soc. služieb ako odľahčovacia a monitorovacia služba a signalizácia potrieb 
pomoci. Potreba dodatku č. 1 vyplynula z dôvodu zosúladenia VZN so zákonom o soc. 
službe. V prílohe l sú zapracované navrhované zmeny, ktoré sú riešené dodatkom. 
 
Hlasovanie č. 31 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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,  
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 
24/2008 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby podľa 
predloženého návrhu 
 
ukladá vedúcemu útvaru sociálneho úradu  zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho 
centra služieb 
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry 

č. 24/2008 o poskytovaní    sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  
      na úradnej tabuli MsÚ    T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým T: do 30 dní, K: referát organizačný) 
 
- uzn. č. 152/2010-MZ 
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prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

17. 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 

 
Šimová – dôvodom spracovania návrhu bolo stanoviť podmienky pridelenia nájomných bytov 
v byt. dome Senior na Krčméryho ulici a stanovenie podmienok na pridelenie nájomných 
bytov na Dvorčianskej 63 v Nitre. Jedná sa o § 18, ktorý definuje podmienky na pridelenie 
nájomných bytov na Krčméryho a § 19 definuje podmienky pre pridelenie nájomných bytov 
na Dvorčianskej.  
 
Hlasovanie č. 32 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2004 o zásadách 
nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4  a 5, 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 
podľa predloženého návrhu 
ukladá vedúcemu útvaru sociálneho úradu zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho 
centra služieb 
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry 

č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 
2, 3, 4  a 5 na úradnej tabuli MsÚ  T: do 10 dní 

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým T: do 30 dní, K: referát organizačný)  
 
- uzn. č. 153/2010-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

18. 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. 1854/201 

 
Halmo – uvedený návrh podávame z  dôvodu nadobudnutia platnosti nového zákona 
o vybavovaní sťažností a petícií od 1. 2. 2010 a do 30. 7. 2010 sme povinní prijať vnútornú 
Smernicu, to znamená, že bolo potrebné zrušiť VZN mesta, ktorá upravovala riešenie 
sťažností a petícií. Smernica, ktorá nadobudne platnosť po zrušení VZN je prílohou materiálu.  
 
Hlasovanie č. 33 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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, 
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zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 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 dňom 17. 6. 
2010) – uzn č. 154/2010-MZ  
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
         

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

 
Beňo – ustanovenie príslušnej obecnej polície je upravené dvomi dodatkami. Tretím 
dodatkom chceme zosúladiť stav, ktorým je MsP vystrojená súčiastkami, ktoré zatiaľ vo VZN 
neboli zapracované a aby mohli byť plnohodnotne a efektívne využívané. Je predložený návrh 
na jej doplnenie a efektívne využívanie výstroje a výzbroje.  
 
Hlasovanie č. 34 (o návrhu a uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh Dodatku 
č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1/2000 o zriadení Mestskej polície 
v Nitre, 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1/2000 
o zriadení Mestskej polície v Nitre podľa predloženého návrhu 
ukladá náčelníkovi Mestskej polície v Nitre zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho 
centra služieb 
- vyvesenie vydaného znenia  Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry 

č. 1/2000 o zriadení Mestskej polície v Nitre na úradnej tabuli MsÚ   
             T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým       T: do 30 dní,  K: referát organizačný) 
 
- uzn. č. 155/2010-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

20. Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Nitre  
        mat. č. 1831/2010 
 
Beňo – z dôvodu prechodného zvýšenia príslušníkov MsP vo výkone služby je potrebné, aby 
túto úlohu mali zapracovanú aj v Organizačnom poriadku v § 15, aby sme zosúladili stav, že 
v prac. zmluvách nemajú striktne stanovené, že sa musia zúčastňovať aj daného výkonu 
služby v teréne.  
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Hlasovanie č. 35 (o návrhu a uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh Dodatku 
č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Nitre,  
schvaľuje Dodatok 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Nitre podľa predloženého 
návrhu, 
ukladá náčelníkovi Mestskej polície v Nitre zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov 
MsP s Organizačným poriadkom MsP v Nitre  T: do  30 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým   T: do 10 dní, K: referát organizačný) 
 
- uzn. č. 156/2010-MZ 
 
prezentácia - 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

21. Návrh Dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku Mestskej polície v Nitre                   
        mat. č. 1832/2010 
 
Beňo – dodatok k pracovnému poriadku je potrebný k plynulému chodu MsP, vzájomnej 
zastupiteľnosti a k organizovaniu výberového konania. Úlohou je upraviť a zjednodušiť tieto 
postupy a zmenšiť náklady tým, že pokiaľ v l. kole niekto neprejde, aby nemusel postupovať 
na psychodiagnostické a  zdravotné prehliadky, čím sa zvyšujú náklady aj keď nie je vhodný 
kandidát. Prosím v dôvodovej správe opraviť dobu z troch rokov na dva roky z dôvodu, že 
pracovnú zmluvu chceme uzatvárať na dva roky, aby sme mali priestor na previerku 
osvojenia si pracovných zručností a schopností vhodnosti kandidáta. Tento pracovný poriadok 
by mal dať možnosť náčelníkovi poslať policajta v  odôvodnených prípadoch na opakované 
psychodiagnostické vyšetrenie v prípade, keď príde k nejakej poruche.  
Na mestskej rade som uviedol nekorektný údaj, v bode 11 text. časti je uvedené, že sa v § 14 
mení suma 500 tis. € na sumu 35 tis. €. Správna suma je 35 tis. €, ktorá vychádza zo zákona 
a kde sa hovorí, že hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa uvádzajú do 
majetkového priznania až nad sumu 35 tis. €.  
 
Hlasovanie č. 36 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku Mestskej polície v Nitre,  
schvaľuje Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku Mestskej polície v Nitre podľa predloženého 
návrhu 
ukladá náčelníkovi Mestskej polície v Nitre 
- zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov MsP s Dodatkom č. 1 k Pracovnému 

poriadku  MsP  v Nitre         T: do  30 dní 
- zverejnenie na informačnej tabuli MsP v Nitre   T: do 10 dní,  K: referát organizačný) 
 
- uzn. č. 157/2010-MZ 
 
prezentácia – 23 
za - 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
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22. Návrh Dodatku č. 6 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre v znení dodatkov č. 1 - 5    mat. č. 1852/2010 

 
Moravčíková – MZ dňa 6. 5.  2010 MZ schválilo zriadenie sociálneho integračného centra, 
ktoré dopĺňa sieť pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré v meste chýbali. Tento materiál 
sa venuje začleneniu tejto prevádzky do zriaďovacej listiny tejto organizácie a pojednáva 
o rozčlenení ambulantnej sociálnej služby denného stacionára, ktoré mesto poskytuje.  
 
Baláž – komisia MZ pre soc. veci odporučila MZ schváliť, a tiež mestská rada prerokovala 
návrh dodatku a odporučila schváliť dodatok č. 6. 
 
Hlasovanie č. 37 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 6 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre v znení dodatkov č. 1 – 5, 
schvaľuje Dodatok č. 6 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre v znení dodatkov č. 1 - 5 podľa predloženého návrhu)   
 
- uzn. č. 158/2010-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

23. Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre    mat. č. 1853/2010 

 
Moravčíková – materiál rieši personálne zabezpečenie sociálneho integračného centra, 
prerozdeľuje jednotlivé prevádzky v integračnom centre, hovorí o pracovnej náplni 
jednotlivých pracovníkov a činnosti v tomto zariadení. 
 
Baláž – komisia MZ ako aj mestská rada odporučila schváliť dodatok č. 1 Organizačného 
poriadku. 
 
Hlasovanie č. 38 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 1 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre,  
schvaľuje Dodatok č. 1 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre  podľa predloženého návrhu) - uzn. č. 159/2010-MZ  
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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24. Návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Mestských služieb Nitra v znení 
dodatkov  č. 1-3     mat. č. 1812/2010 

 
Chrenko – cieľom návrhu je aktualizácia predmetu činnosti prísp. organizácie Mestské 
služby, v jednotlivých článkoch sú vypísané zmeny. Cieľ aktualizovať pravidelne predmet 
činnosti je dôležitý. 
 
Štefek – mestská rada prerokovala návrh dodatku a odporúča MZ návrh dodatku schváliť. 
 
Vančo – prosím org. oddelenie, aby materiály do MZ boli predkladané len v tom prípade, ak 
spĺňajú náležitosti v zmysle rok. poriadku.  
 
Kretter – dávam doplňujúci návrh doplniť za čl. 7 Výnosy z podnikateľskej činnosti „po 
predchádzajúcom súhlase MZ“. 
 
primátor – navrhujem materiál vrátiť na dopracovanie v zmysle pripomienok MZ. 
 
Jech – osvojujem si návrh. 
 
Hlasovanie č. 39 (o osvojenom návrhu p. Jecha) – uzn. č. 160/2010-MZ 
prezentácia – 22 
za – 18 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 

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

 
Ondrejička – je mi cťou, že práve mesto Nitra pristúpilo k dohovoru primátorov, čo ho 
postavilo na čelo miest spolu s mestami Madrid a Londýn v snahe zníženia emisií CO2                  
o 20 % do roku 2020. Je povinnosťou, ktorá vyplýva z dohovoru primátorov, že bude 
vypracovaný Akčný plán trvalo udržateľnej energie mesta do roku 2020. Je to koncepčný 
materiál, ktorý definuje konkrétne kroky v sektoroch ako sú budovy, verejné osvetlenie, 
centrálne zásobovanie teplom, miestna produkcia elektriny, úz. plánovanie a  spolupráca 
s občanmi. Tieto kroky sú konkrétne špecifické akcie, ktoré budú viesť k zníženiu CO2 na 
území mesta Nitra do roku 2020.  Nie sú to len kroky, ktoré budú akciami mesta Nitry, ale 
všetkých subjektov, ktoré môžu ovplyvniť emisie na území mesta Nitry. Navrhované kroky 
budú viesť k znižovaniu energetickej náročnosti, a tým aj k znižovaniu nákladov v tejto 
kapitole. Týmto materiálom mesto Nitra získava inventúru emisií, energií, inventúru potrieb 
v tejto oblasti a inv. nákladov a v prípade schválenia materiálu v MZ bude zaslaný do konca 
mesiaca do Európskej komisie, do kancelárie dohovoru primátorov.  
Materiál bol prerokovaný v komisii ŽP, pre financovanie, v komisii pre úz. plánovanie, ako aj 
v mestskej rade.  
 
Hlasovanie č. 40 (o návrhu na uzn. so zmenou: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh Akčného plánu pre udržateľnú energiu (SEAP) pod názvom „Akčný plán trvalo          
udržateľnej energie mesta Nitra do roku 2020“, 
schvaľuje Akčný plán trvalo udržateľnej energie mesta Nitra do roku 2020,  

 24



odporúča primátorovi mesta Nitra zabezpečiť koordináciu a monitoring realizácie 
a predkladania správ do Európskej komisie) - uzn. č. 161/2010-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
          

26. Návrh 1. Aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Nitry do roku 2013 k 31. máju 2010    mat. č. 1862/2010 

     
Velty – samotný dokument PHSR mesta Nitry bol schválený MZ v roku 2007. Podľa zákona 
č. 538/2008 o originálnom rozvoji je potrebný predmetný dokument aktualizovať 
a aktualizáciu odporúča vypracovať podľa potreby. Samotnej aktualizácii predchádzal 
monitoring všetkých 274 opatrení v troch kľúčových prioritných oblastiach rozvoja, najmä 
zhodnotenie stavu realizácie jednotlivých zámerov podľa opatrení, prehodnotenie zámerov 
z pohľadu aktuálnych potrieb mesta a doplnenie o nové zámery a opatrenia. Aktualizácia 
dokumentu je spracovaná  na základe predložených návrhov jednotlivých garantov kľúčových 
oblastí s odporúčaním odb. komisií pri MZ. Aktualizácia zachytáva všetky zmeny pri 
jednotlivých zámeroch a opatreniach z prechádzajúceho monitoringu. Najdôležitejšie zmeny 
sa týkajú najmä doplnenia, zlúčenia, prípadne zrušenia opatrení. Takto je upravených 72 
opatrení z celkového počtu 274 pôvodných opatrení. Garanti kľúč. oblastí predložili celkom 
18 nových opatrení. Po aktualizácii má program PHSR celkovo 292 opatrení. Táto 
aktualizácia je tvorí neoddeliteľnú súčasť dokumentu PHSR.  
 
Baláž – mestská rada dňa 8. 6. 2010 prerokovala Návrh 1. Aktualizácie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry do roku 2013 k 31. máju 2010 a odporučila 
MZ schváliť uvedený návrh l. aktualizácie PHSR.  
Pán primátor ma požiadal, aby sa v tých projektoch, v ktorých je uvedená finančná čiastka 
doplnilo pred sumou znenie „max. do“. 
 
J. Belica – osvojujem si návrh.  
 
Hlasovanie č. 41 (o doplňujúcom osvojenom návrhu p. J. Belicu) 
prezentácia – 20 
za – 19 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 42 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh  1. Aktualizácie Programu hospodárskeho a  sociálneho   rozvoja   mesta Nitry do roku 
2013 k 31. máju 2010,  
schvaľuje  
1. Aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho  rozvoja  mesta Nitry do roku 2013          
k 31. máju 2010 podľa predloženého návrhu vrátane nasledovnej schválenej zmeny:           
- v projektoch, v ktorých je uvedená finančná čiastka dopĺňa pred sumou znenie „max. do“) 
- uzn. č. 162/2010-MZ 
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prezentácia – 22 
za - 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
      

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

    
Trojanovičová – návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií predkladajú jednotliví 
predsedovia stálych komisií v zmysle Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií.  
 
Baláž – mestská rada materiál prerokovala a odporúča MZ schváliť. 
 
Hlasovanie č. 43 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva  v Nitre na II. polrok 
2010, 
schvaľuje časové plány zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                       
na II. polrok 2010 podľa predloženého návrhu) – uzn. č. 163/2010-MZ 
 
prezentácia – 19 
za – 19 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
       

28. Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Nitry do Rady školy pri Materskej škole 
Belopotockého 22, Nitra    mat. č. 1798/2010 

 
Sládečková – návrh predkladáme z dôvodu, že mesiacom jún končí funkčné obdobie, a tým 
končí jednotlivým členom aj členstvo v školskej rade. 
 
Štefek – mestská rada odporučila MZ schváliť tento návrh na delegovanie. 
 
Hlasovanie č. 44 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
delegovanie zástupcov Mesta Nitry do Rady školy pri Materskej škole Belopotockého 22, 
Nitra, 
schvaľuje Mgr. Renátu Kolenčíkovú a Ing. Miroslavu Zaujcovú ako delegovaných zástupcov 
Mesta Nitry do Rady školy pri Materskej škole Belopotockého 22, Nitra) – uzn. č. 164/2010-
MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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29. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra                
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu  mat. č. 1818/2010 

 
Kršiak – tento návrh na zvolenie prísediacej sudkyni  sa predkladá v zmysle zákona. Ide 
o žiadateľku Teréziu Hosťanskú, ktorá doteraz nevykonávala funkciu prísediacej sudkyne               
na Okresnom súde, sama požiadala o jej zvolenie. Ako kandidátka splnila všetky predpoklady             
za prísediacu sudkyňu a predseda Okresného súdu nevyjadril žiadne námietky na jej zvolenie. 
 
Štefek – mestská rada odporučila MZ schváliť. 
 
Hlasovanie č. 45 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra  na funkčné obdobie 4 
rokov od zloženia sľubu,  
volí p. Teréziu Hosťanskú za prísediacu sudkyňu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na 
funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu) - uzn. č. 165/2010-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 

30. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra                
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu  mat. č. 1819/2010 

 
Kršiak – ide o návrh na zvolenie prísediacej sudkyne pre Okresný súd Nitra. Žiadateľkou je 
Etela Valíčková, ktorá doteraz nevykonávala funkciu prísediacej, sama požiadala o zvolenie.  
Splnila všetky zákonné predpoklady a predseda Okresného súdu nevzniesol žiadne námietky 
pre voľbu a vymenovanie sudkyne z radov občanov. 
 
Štefek – mestská rada odporučila tento materiál schváliť. 
 
Hlasovanie č. 46 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra  na funkčné obdobie 4 
rokov od zloženia sľubu,  
volí p. Etelu Valíčkovú za prísediacu sudkyňu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na 
funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu) – uzn. č. 166/2010-MZ  
 
prezentácia - 23 
za - 20 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.  
 

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

 
Bojdová – návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Milanovi Frišovi za rozvoj slovenského 
letectva a zviditeľňovanie Nitry doma i v zahraničí je predložený v súlade s VZN č. 1/2008 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry. Milan Frišo je nitriansky rodák, ktorý výrazným spôsobom 
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šíril dobré meno mesta Nitry na území Slovenska a v zahraničí, pričinil sa o propagáciu 
a rozvoj letectva a múzejníctva. Na základe týchto skutočností prišiel návrh na udelenie Ceny 
mesta Nitry. Ak MZ sa rozhodne pre udelenie Ceny mesta Nitry, táto cena bude udelená 
v rámci premiéry filmu „Sedem mužov v nebi“. 
  
Štefek – mestská rada odporúča udeliť Cenu mesta Nitry Milanovi Frišovi. 
 
Hlasovanie č. 47 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
udelenie Ceny mesta Nitry Milanovi Frišovi za rozvoj slovenského letectva a zviditeľňovanie 
Nitry doma i v zahraničí,  
udeľuje Cenu mesta Nitry Milanovi Frišovi za rozvoj slovenského letectva a zviditeľňovanie 
Nitry doma i v zahraničí,  
ukladá vedúcemu útvaru kultúry, športu a cestovného ruchu zabezpečiť akt udelenia Ceny 
mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre)  
- uzn. č. 167/2010-MZ 
 
prezentácia –  22  
za - 21 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 

32. 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 

 
Bojdová – zásluhy doc. Juraja Havelku sú v oblasti konštruktérstva, a rovnako aj jeho 
materiál, ktorý natočil počas bombardovania Nitry je použitý vo filme  „Sedem mužov 
v nebi“. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea 90 rokov, a to je tiež dôvod, 
prečo sa mu navrhuje udelenie Ceny Mesta Nitry. 
 
Hlasovanie č. 48 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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, 
udeľuje Cenu mesta Nitry doc. Ing. Jurajovi Havelkovi, CSc. za rozvoj slovenského letectva 
a zviditeľňovanie Nitry doma i v zahraničí v oblasti vedy a techniky, 
ukladá vedúcemu útvaru kultúry, športu a cestovného ruchu zabezpečiť akt udelenia Ceny 
mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre)  
- uzn. č. 168/2010-MZ 
 
prezentácia – 23 
za - 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
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33. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov 
ZOBOR, so sídlom Jánskeho ul. 7    mat. č. 1869/2010 

 
Kršiak – na obsadenie funkcie riaditeľa novovytvorenej prísp. organizácie Zariadenie pre 
seniorov Zobor bolo vyhlásené výberové konanie. Žiadosť podali 4 uchádzači, z toho 2 splnili 
podmienky na obsadenie tejto funkcie. Dňa 9. 6. 2010 sa uskutočnilo výb. konanie, kde boli 
preukázané schopnosti uchádzačov a na základe tohto výberového konania výberová komisia 
odporučila primátorovi mesta, aby podal návrh na vymenovanie za riaditeľa prísp. organizácie 
Zariadenie pre seniorov Zobor PhDr. Vieru Škablovú. 
 
Hlasovanie č. 49 (o návrhu umožniť vystúpenie PhDr. Škablovej)  
prezentácia – 23 
za - 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
PhDr. Škablová – uchádzam sa o funkciu riaditeľa Zariadenia pre seniorov Zobor z toho 
dôvodu, že viac ako 25 rokov pracujem v rezorte zdravotníctva a myslím, že spojenie rezortu 
zdravotníctva a soc. služieb je veľmi blízke. Tam, kde my občana preberáme s určitou 
diagnózou, môže skončiť ako soc. prípad a soc. zariadenie je to, čo je pokračovateľom našej 
práce. Keďže toto zariadenie má na starosti poskytovanie soc. služieb a zvýšenú kvalitu 
týchto soc. služieb, celý projekt dáva nárok a možnosť tomu, aby takáto služba bola 
poskytovaná vo zvýšenej miere. Cieľom tohto zariadenia je vytvoriť kvalitné soc. služby 
nielen v rámci opatrovateľskej starostlivosti, ale aj v oblasti ošetrovateľskej, lebo tam bude 
možnosť poskytovania zdravotníckych služieb na úrovni bazálnej starostlivosti stredno-
zdravotníckeho personálu. Doplnkové služby určitého i komerčného charakteru dávajú 
možnosť zvyšovať kvalitu týchto služieb a toto snaženie by malo viesť k tomu, aby bol 
zabezpečený nielen fyzický, ale aj psychický komfort prijímateľov služieb v tomto 
zdravotníckom zariadení. Chcem vás ubezpečiť, že ak mi bude daná táto možnosť, bude celé 
moje smerovanie viesť k tomu, aby toto zvýšené poskytovanie soc. služieb bolo čo najviac 
zabezpečené v čo najväčšej kvalite, aby sme splnili hlavne očakávania prijímateľov týchto 
soc. služieb a naplnili cieľ a hlavnú ideu vzniku tohto zariadenia.  
 
Hlasovanie č. 50 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR, so sídlom 
Jánskeho ul. 7, Nitra,  
vymenúva PhDr. Vieru Škablovú do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Zariadenie 
pre seniorov ZOBOR, so sídlom Jánskeho ul. č. 7, Nitra  s účinnosťou od 15. 7. 2010) 
- uzn. č. 169/2010-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 14 
proti - 0 
zdržali sa - 4 
Návrh bol schválený.  
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34. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra 
        mat. č. 1868/2010  
Kršiak – návrh na vymenovanie riaditeľa prísp. organizácie Mestské služby Nitra je 
predložený v zmysle vykonaného výberového konania, ktoré sa uskutočnilo dňa l3. 5. 2010. 
Zúčastnili sa ho piati uchádzači, ktorých sa výberová komisia dotazovala na skutočnosti 
týkajúce sa výkonu práce riaditeľa takejto organizácie. Na základe výber. konania komisia 
odporučila primátorovi mesta, aby predložil návrh na vymenovanie riaditeľa prísp. 
organizácie Mestské služby Ing. Jozefa Chrenka.  
 
Hlasovanie č. 51 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra, 
vymenúva Ing. Jozefa Chrenka do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby 
Nitra s účinnosťou od 1. 7. 2010) – uzn. č. 170/2010-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 18 
proti - 0 
zdržali sa - 6 
Návrh bol schválený.  
 

35. Návrh spôsobu pomenovania mostov v meste Nitra mat. č. 1847/2010 
 
Bojdová – návrh pomenovať mosty v našom meste vychádza z iniciatívy p. Jozefa Mojtu, 
ktorý sa obrátil listom na podpredsedu NSK, a zároveň na VMČ č. 2 s takouto iniciatívou. 
VMČ č. 2, ako aj komisia kultúry sa touto iniciatívou zaoberala a odporučila postup podľa alt. 
č. l, ktorou je pomenovanie podľa mestských častí. V materiáli sú aj možnosti pomenovanie 
podľa významných osobností alebo prostredníctvom ankety, ktorá by dala možnosť vyjadriť 
sa obyvateľom mesta.  
 
Baláž – mestská rada odporučila MZ schváliť alternatívu č. 1.  
 
Hlasovanie č. 52 (o návrhu alt. 1: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh spôsobu 
pomenovania mostov v meste Nitra v alternatívach: 
č. 1 – pomenovanie podľa mestských častí 
č. 2 – podľa významných osobností 
č. 3 – prostredníctvom ankety 
schvaľuje spôsob pomenovania mostov v meste Nitra podľa alternatívy č.1) – uzn. č. 
171/2010-MZ 
 
prezentácia – 22 
za - 17 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
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36. 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 

 
Javorník (riaditeľ ZŠ) – v súlade so zák. SR č. 138/1991 o majetku obcí a § 14 VZN                      
č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta predkladám návrh na využitie časti pozemku 
parc. č. 7242/1 ost. plochy o výmere 26 565 m2 a parc. č. 7242/4 ost. plochy o výmere l 058 
m2 v kat. úz. Nitra na LV 5792 v správe ZŠ. Ide o plochu o výmere 2 500 m2, o ktorú prejavil 
záujem Stavex Real, s. r. o. Bratislava za účelom vybudovania haly s krytou ľadovou plochou 
s celoročnou prevádzkou so zabezpečením prístupu peších z areálu mestskej haly. Spol. 
Stavex Real dal na vlastné náklady vypracovať geometrický plán na odčleňujúce pozemky, 
ktoré majú byť predmetom nájmu. Vybudovanie takejto ľadovej plochy na sídlisku Klokočina 
predstavuje možnosť športového využitia pre širokú verejnosť. Spoločnosť Stavex Real má 
záujem postaviť montovanú oblúkovú halu s technológiou výroby ľadu, ktorá umožní úsporu 
energie 30 % na vykurovanie ZŠ Škultétyho. Uvedená hala ponúka ľadovú plochu s rozmermi 
56 x 26 m, kapacitu do 250 divákov a 3 – 5 pracovných príležitostí.  
Stavex Real ponúka všetkým deťom ZŠ a MŠ polovičné vstupné v čase šk. vyučovania.  
 
Ďuran – mestská rada odporučila MZ ako prípad hodný osobitného zreteľa schváliť prenájom 
týchto pozemkov na dobu 30  rokov za cenu l €/rok za účelom výstavby haly s krytou 
ľadovou plochou s celoročnou prevádzkou za podmienky odovzdania haly do majetku Mesta 
Nitra po ukončení nájomnej zmluvy nad rámec.  
Komisia MZ pre podnikateľskú činnosť prerokovala materiál a odporučila v čase šk. 
vyučovania, aby tento investor poskytol štadión deťom ZŠ a MŠ úplne bezplatne. Môj názor 
je, aby sa práva a povinnosti vzájomných strán pri nájomnej zmluve bližšie precizovali, aby 
bolo jasné aký benefit mesto dostane aj napr. v úspore tepelnej energie pre školu.  
 
Hlasovanie č.53 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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), 
schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9  písm. c)  zákona č. 
138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších prepisov,  
prenájom časti pozemkov parc. č. 7242/1 – ostatné plochy o výmere 26 565 m2 a parc.           
č. 7242/4 – ostatné plochy o výmere 1 058 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 5792 v správe Základnej 
školy Škultétyho, Škultétyho 1, Nitra o  výmere cca 2 500 m2 (presnú výmeru určí 
geometrický plán) spoločnosti STAVEX REAL, s. r. o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava,                      
IČO: 44265590 na dobu určitú 30 rokov za cenu 1€/rok za účelom výstavby haly s krytou 
ľadovou plochou s celoročnou prevádzkou za podmienky odovzdania haly do majetku Mesta 
Nitra  po ukončení nájomnej zmluvy, 
ukladá riaditeľovi ZŠ Škultétyho, Nitra zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia   T: 31. 12. 2010,  K: MR) - uzn. č. 172/2010-MZ 
 
prezentácia - 22 
za – 18 
proti – 0 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený.  
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37. 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 

 
Šimová – práve z dôvodu, že poradovník schválený uzn. č. 279/2008 sa míňa, je potrebné 
schváliť nový poradovník pre žiadateľov o l a 2-izbových bytov postavených s podporou 
štátu, ako aj zoznam žiadateľov bezbariérových bytov postavených s podporou štátu. Zo 
štyroch žiadateľov splnili dvaja podmienky stanovené VZN, a tiež výnosom MVRR. 
Súčasťou materiálu je aj zoznam žiadateľov spol. SONY, ktorých spoločnosť uviedla ako 
ďalších náhradníkov v prípade uvoľnenia bytu zamestnancom. 
 
Hollý – v zmysle zákona zverejňujem, že v tomto bode mám konflikt záujmov a zriekam sa 
hlasovania.  
 
Hlasovanie č. 54 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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 Dodatkov 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, 
s c h v a ľu je  
1. Poradovník žiadateľov o 1-izbové byty postavené s podporou štátu v zmysle platnej 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. 

2. Poradovník žiadateľov o 2-izbové byty postavené s podporou štátu v zmysle platnej 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. 

3. Zoznam  žiadateľov  o  bezbariérové  byty, spĺňajúcich  podmienky v zmysle VZN           
č. 4/2001 (vrátane Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9) a  Výnosu MVRR  SR.      

4. Zoznam zamestnancov spoločnosti SONY ako náhradníkov na pridelenie bytu 
postaveného s podporou štátu v prípade uvoľnenia bytu zamestnancom SONY v zmysle 
uznesenia č. 74/2007 - MZ písm. i) podľa predloženého návrhu - uzn. č. 173/2010-MZ 

 
prezentácia – 19 
za - 19 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
        

38. 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 

 
Némová – týmto uznesením boli odpredané zbytkové pozemky spol. Víno za cenu 100 €/m2 + 
DPH. Spoločnosť Víno Nitra požiadala o prehodnotenie tejto ceny, nakoľko nehnuteľnosti 
predstavujú len neucelené plochy. Stanovisko komisie MZ a MR bolo predložené na 
zasadnutie, odporúčajú zmenu uznesenia a odpredaj za cenu 30 €/m2 + DPH. 
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Ďuran – osvojujem si cenu mestskej rady a komisie. 
 
Hlasovanie č. 55 (o osvojenom návrhu mestskej rady a komisie p. Ďuranom: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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), 
schvaľuje zmenu  uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 325/2009-MZ zo dňa 5. 11. 
2009 nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodné znenie „za cenu 100 €/m2 + DPH“ nahrádza 

novým znením „za cenu 30 €/m2 + DPH“  
- v ukladacej časti uznesenia sa pôvodný termín „T: 31. 3. 2010“ nahrádza novým termínom 

„T: 31. 12. 2010“) – uzn. č. 174/2010-MZ  
 
prezentácia - 21 
za - 16  
proti - 0 
zdržal sa -1 
Návrh bol schválený. 
 

39. 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 

 
Némová – návrh na zmenu člena komisie je z dôvodu, že p. Vincent Mikulášik zomrel, VMČ 
navrhol Soňu Petríkovú. Mestská rada odporučila schváliť tento návrh na zmenu uznesenia. 
 
Hlasovanie č. 56 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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), 
schvaľuje 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) a to 
tak, že: - v schvaľovacej časti v tretej odrážke, druhý riadok vypúšťa znenie „Vincent 
Mikulášik, Chotárna 9, 949 01 Nitra, dôchodca - člen komisie“ a nahrádza ho znením „Soňa 
Petríková, bytom Remeselnícka 23, 949 01 Nitra“  
ukladá vedúcemu oddelenia správy majetku zabezpečiť oznámenie nového člena komisií              
na Správu katastra Nitra,  T: 30. 6. 2010, K: MR) – uzn. č. 175/2010-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
  

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

 
Némová – zmena uznesenia sa týka len upresnenia čísla geometrického plánu v schvaľovacej 
časti uznesenia. 
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Hlasovanie č. 57 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 50/2010-MZ zo dňa 18. 3. 2010 (MŠ Za 
Humnami),  
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 50/2010-MZ zo dňa 18. 3. 
2010 nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia v bodoch č. 1 a  č. 3 sa pôvodné znenie „GP č. 20/2010“ 

nahrádza novým znením „GP č. 27/2010“) – uzn. č. 176/2010-MZ  
 
prezentácia – 23 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
primátor – navrhujem spoločnú rozpravu pre nasledujúce materiály. 
 
Libant – osvojujem si návrh. 
 

41. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 63/2010-MZ            
zo dňa 18. 3. 2010 (Štefánikova tr. č. 52 – Ladislav Szőke) mat. č. 1838/2010 

 
Némová – boli odpredané nebytové priestory v byt. dome  na Štefánikovej 52 a nakoľko pri 
predaji jednotlivým súkromným vlastníkom bol nesprávne zapísaný podiel pod týmito byt. 
domami, je potrebné zosúladiť podiely na pozemkoch pod byt. domami a pod časťou 
nebytového domu, ktorý kupujú p. Szőke  a p. Keleši. 
 
Hlasovanie č. 58 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 63/2010-MZ zo dňa 18. 3. 2010 
(Štefánikova tr. č. 52 – Ladislav Szőke), 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 63/2010-MZ zo dňa 18. 3. 
2010 a to tak, že: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa pôvodný text a nahrádza ho textom: 

„odpredaj nebytového  priestoru č. 14 v bytovom dome s. č. 76, Štefánikova tr. č. 52,                
na parcele č. 2062 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach               
a priestoroch obytného domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 2062 
v celkovom podiele 586/15808-in a odpredaj nebytového  priestoru č. 14 v bytovom dome      
s. č. 76, Štefánikova tr. č. 52, na parcele č. 2055/6 a spoluvlastníckeho podielu                  
na spoločných častiach, zariadeniach a priestoroch obytného domu a spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku parc. č. 2055/6 v celkovom podiele 586/15808-in vo vlastníctve 
Mesta Nitry v kat. území Nitra  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
Ladislavovi Szőkemu, Agátová 672, Veľký Cetín za cenu 55 000 €“  

- v určovacej časti uznesenia vypúšťa termín „31. 8. 2010“ a nahrádza ho termínom 31.12. 
2010“) – uzn. č. 177/2010-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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42. 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 
 
Hlasovanie č. 59 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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), 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 62/2010-MZ zo dňa 18. 3. 
2010 a to tak, že: 
- v schvaľovacej časti vypúšťa pôvodný text a nahrádza ho textom: 
„odpredaj nebytového  priestoru č. 13 v bytovom dome s. č. 76, Štefánikova tr. č. 52,                
na parcele č. 2062 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach               
a priestoroch obytného domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 2062 
v celkovom podiele 4356/15808-in a odpredaj nebytového  priestoru č. 13 v bytovom dome   
s. č. 76, Štefánikova tr. č. 52, na parcele č. 2055/6 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach, zariadeniach a priestoroch obytného domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
parc. č. 2055/6 v celkovom podiele 4356/15808-in vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. území 
Nitra  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
Pharm. Dr. Marianovi Kelešimu, Šalgovská 625/112, Mojmírovce, IČO: 34 318 143                     
za cenu 200 000 €“ 
- v určovacej časti uznesenia vypúšťa termín „31. 8. 2010“ a nahrádza ho termínom „31.12. 

2010“) – uzn. č. 178/2010-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Helena 
Urbanová,  Levická 32, Nitra)   mat. č. 1800/2010 

 
Némová – p. Urbanová je vlastníčkou časti pozemkov pod MŠ Za Humnami. Uznesením MZ 
bol schválený výkup pozemkov do vlastníctva, p. Urbanová požiadala, že chce svoj podiel 
zameniť za taký istý podiel, výmeru 79 m2 pri RD na Levickej a Ďurčanského ulici. 
Predkladáme návrh schváliť ako prípad osobitného zreteľa zámenu pozemkov vo vlastníctve 
p. Urbanovej za pozemky novovytvorené parcely z vlastníctva mesta Nitry. 
 
Hlasovanie č. 60 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Helena Urbanová, Levická 32, Nitra), 
schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu pozemkov pod stavbou a v areáli MŠ 
Za Humnami v katastrálnom území Chrenová – parc. registra „E“ KN č. 78/2 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 40 m2 na liste vlastníctva č. 2388, parc. registra „E“ KN č. 78/4 – 
záhrady o výmere 169 m2 a parc. registra „E“ KN č. 79 – záhrady o výmere 584 m2 na liste 
vlastníctva č. 2390, všetky parcely sú v spoluvlastníctve Heleny Urbanovej, rod. Fintovej, 
bytom Levická 32, Nitra vo veľkosti podielu 1/10 za novovytvorenú parc. č. 55/11 – zastavaná 
plocha o výmere 79 m2 odčlenenú GP č. 26/2010 z parc. registra „C“ KN č. 55/1 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 8 970 m2  na liste vlastníctva č. 1223 vo vlastníctve Mesta Nitra 
v katastrálnom území Chrenová bez ďalšieho finančného vyrovnania s tým, že správny 
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poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí Helena 
Urbanová, 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie zámennej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia  T: 31. 12. 2010, K: MR) - uzn. č. 179/2010-MZ 
 
prezentácia - 24 
za - 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený 
 

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

 
Némová – p. Páll požiadal o odkúpenie nehnuteľnosti, parc. č. 8010/10 o výmere 281 m2 
a 8010/22 o výmere 918 m2, ktoré chce využiť na prechodné parkovanie mot. vozidiel pri 
svojom autobazári. Celkovo žiada o odkúpenie 1 199 m2. Tieto parcely sú bez priameho 
prístupu z Bratislavskej cesty a v blízkosti rieky Nitra. Na základe jednotlivých stanovísk 
predkladáme návrh na uznesenie, a to schváliť ako prípad osobitného zreteľa odpredaj 
nehnuteľnosti za cenu 40 €/m2 + DPH s tým, že  uhradí aj poplatok na vklad vlastníckeho 
práva do kat. nehnuteľností. 
 
Hlasovanie č. 61 (o návrhu na uzn: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Peter Páll – AUTO – PÁLL, 
Bratislavská cesta, Nitra, IČO: 17 764 858), 
schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 8010/10 – 
trvalé trávne porasty o výmere 281 m2 na LV č. 3681 a novovytvorenej nehnuteľnosti parc. č. 
8010/22 – trvalé trávne porasty o výmere 918 m2 odčlenenej GP č. 63/2010 od pôvodnej parc. 
č. 8010/4 – trvalé trávne porasty o výmere 1 173 m2 na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra 
v k. ú. Nitra, Petrovi Pállovi – AUTO – PÁLL, Bratislavská cesta, Nitra, IČO: 17764858 za 
cenu 40 €/m2 + DPH za podmienky, že kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností   
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry) T: 31. 12. 2010 
       K: MR) - uzn. č. 180/2010-MZ 
prezentácia - 24 
za – 21 
proti - 0 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený.  
 

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Kasalova č. 7)
        mat. č. 1840/2010 

 
Némová – majetok bol zaradený medzi dubiózny majetok z dôvodu zlého tech. stavu. 
O odkúpenie požiadala p. Magdaléna Süttöová, ktorá využíva nebytový priestor ako predajňu 
potravín. V rámci tohto domu je podnájomník p. Duchoň. Celková hodnota nehnuteľnosti 
podľa znal. posudku je 59 800 €, z toho pozemok 8 480 € + DPH. Na základe toho odporučila 
komisia odpredaj p. Süttöovej za cenu 60 tis. € + DPH k parcele záhrada. Mestská rada  
taktiež odporučila odpredaj za cenu 60 tis. € + DPH. Predkladáme návrh na uznesenie 
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v dvoch bodoch – l. ako prípad osobitného zreteľa, osobitne pozemok, záhradu o výmere 92 
m2 za cenu odporučenú MR +DPH a pozemok a dom za cenu odporučenej MZ p. Süttöovej, a 
zároveň v bode 2 povinnosť kupujúceho prebrať podnájomníka za rovnakých podmienok, 
ktoré boli dohodnuté medzi mestom Nitra a podnájomníkom. 
Nakoľko sa na pozemok a záhradu viaže DPH, odporúčam buď vychádzať zo zn. posudku, 
kde je hodnota záhrady  8 480 € + DPH a pozemok pod domom spolu s domom ako celok bez 
DPH. Je výhodnejšie z účt. hľadiska stanoviť dve ceny. 
 
Baláž – osvojujem si návrh cien. 
 
Hlasovanie č. 62  - zmätočné 
Hlasovanie č. 63 - zmätočné 
Hlasovanie č. 64  - zmätočné 
 
Hlasovanie č. 65 (odpredaj nehnuteľností parc. č. 3386 – záhrady o výmere 92 m2 za cenu 
92,17 €/m2 + DPH) 
prezentácia – 22 
za - 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 66 (o návrhu odpredaj - zast. plochy a nádvoria o výmere 352 m2 vrátane domu 
za cenu 51 520 €) 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 67 (o návrhu a uzn. ako celku vrátane týchto zmien: Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre prerokovalo Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(Kasalova č. 7), 
schvaľuje  
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

odpredaj nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 3681 v katastrálnom území Nitra, 
a to: pozemok parc. č. 3386 – záhrady o výmere 92 m2 za cenu 92,17 €/m2 + DPH 
a pozemok parc. č. 3385 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m2 vrátane domu 
súp. č. 571 na parc. č. 3385 za cenu 51 520 € Magdaléne Süttöovej a manž. Ľubošovi, 
bytom 951 02 Pohranice 202  

2. povinnosť kupujúcich prebrať podnájomníka prevádzanej stavby za rovnakých podmienok, 
ako boli dohodnuté medzi Mestom Nitra, zastúpeným Službytom, s. r. o. a podnájomníkom 
Milanom Duchoňom 

ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry)  
     T: 31. 12. 2010, K: MR) – uzn. č. 181/2010-MZ 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
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zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

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

Némová – ide o odkúpenie jednotlivých pozemkov a podielov od uvedených vlastníkov                 
za cenu 27 €/m2 od každého. 
 
Hlasovanie č. 68 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Chrenová (prepojovacia 
komunikácia úsek pri areále Agrokomplexu GP č. 15/2009), 
schvaľuje odkúpenie častí pozemkov v k.ú. Chrenová (pôvodné k. ú. Mikov Dvor) 
odčlenených geometrickým plánom č. 15/2009, ktoré tvoria novovzniknuté parc. č. 2428/6, 
parc. č. 2453/11 a parc. č. 2453/13 do vlastníctva Mesta Nitry a to: 
1. diel č. 1 o výmere 249 m2 z parc. č. 25/1, diel č. 4 o výmere 54 m2 a diel č. 5 o výmere    

45 m2 z parc. č. 25/4 zapísaných na LV č. 2353 od vlastníkov– Ing. Eduard Löbb, 
Vendelínska ul. 2, Nitra v podiele ½, Peter Löbb, Ďurkova 25, Nitra v podiele ¼, Elvíra 
Löbbová r. Šramková, Panská Dolina 17, Nitra v podiele ¼ za cenu 27 €/m2 

2. diel č. 6 o výmere 857 m2 z parc. č. 28 zapísanej na LV č. 2356 od vlastníkov – Goldová 
Dina Eva r. Lessnerová, K.K.L. strasse 21, Naharyia, Izrael v podiele 25/360, Lessner 
Peter David, Hame Jasadim 38, Zichron Jaakov, Izrael v podiele 25/360, Lustigová 
Katarína r. Presserová, Ruppin5/8, 442 09 Kefar Sava, Izrael v podiele 25/360, 
Eichnerová Zuzana r. Presserová, Hagana 29, Beit Eliezer, 384 80 Hadera, Izrael 
v podiele 25/360     za cenu 27 €/m2 

3. diel č. 10 o výmere 30 m2 z parc. č. 33 a diel č. 11 o výmere 32 m2 z parc. č. 34 
zapísaných na LV č. 2361 od vlastníkov - Goldová Dina Eva r. Lessnerová, K.K.L. strasse 
21, Naharyia, Izrael v podiele 2/36, Lessner Peter David, Hame Jasadim 38, Zichron 
Jaakov, Izrael v podiele 2/36, Lustigová Katarína r. Presserová, Ruppin5/8, 442 09 Kefar 
Sava, Izrael v podiele 2/36, Eichnerová Zuzana r. Presserová, Hagana 29, Beit Eliezer,   
384 80 Hadera, Izrael v podiele 2/36 za cenu 27 €/m2 

4. diel č. 13 o výmere 27 m2 z parc. č. 36 zapísanej na LV č. 2364 od vlastníčky – Mária 
Žitná r. Durejová, Medzi Vodami 611/13, Nitra v podiele 8/16 za cenu 27 €/m2 

5. diel č. 15 o výmere 16 m2 z parc. č. 39 zapísanej na LV č. 2367 od vlastníkov – Beata 
Luptáková r. Luptáková, Kupeckého 2, Bratislava v podiele ¼, Rudolf Šumichrast, Lesná 
627/1, Nitra v podiele ¼ za cenu 27 €/m2 

ukladá vedúcemu oddelenia zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej časti 
uznesenia.  T: 31. 3. 2011,   K: MR) – uzn. č. 182/2010-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

47. Návrh na prijatie daru do majetku mesta Nitry (Dažďová kanalizácia PP Nitra - 
Sever)       mat. č. 1795/2010 

 
Némová – ide o vodnú stavbu, sekundárny zberač dažďových vôd v Priemyselnom parku 
Sever v OC 346 406,82 €. 
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Hlasovanie č. 69 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na prijatie daru do majetku mesta Nitry (Dažďová kanalizácia PP Nitra - Sever), 
schvaľuje prijatie daru do majetku mesta Nitry - vodná stavba – Sekundárny zberač 
dažďových vôd „A“ v Priemyselnom parku Nitra – Sever v obstarávacej hodnote 346 406,82 
€ 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie darovacej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia     T: 31. 8. 2010, K: MR) - uzn. č. 183/2010-MZ 
 
prezentácia - 22 
za – 19 
proti - 0 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený.  
 

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

 
Némová – predkladáme návrh na odkúpenie nehnuteľností od uvedených vlastníkov za cenu 
26,56 €/m2. 
 
Hlasovanie č. 70 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v k.ú. Nitra (Priemyselná ul. - prepojovacia 
komunikácia) 
schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Nitra parc. č. 3950/1 - zastavaná plocha o výmere  
1 194 m2, LV č. 5515 od vlastníkov:  
Katarína Lustigová r. Presserová, nar. 30. 4. 1932, Ruppin5/8, 442 09 Kefar Sava, Izrael  
v podiele 1/8 
Zuzana Eichnerová r. Presserová, nar. 28. 5. 1937, Hagana 29, Beit Eliezer, 384 80 Hadera, 
Izrael v podiele 1/8,  
Eva Dinah Goldová r. Lessnerová, nar. 3. 3. 1940, K.K.L. strasse 21, Naharyia, Izrael v podiele 
1/8 
Peter David Lessner, r. Lessner, nar. 5. 4. 1948, Hagana 29, Zichron Jaakov, Izrael v podiele 
1/8  
do vlastníctva Mesta Nitry  za cenu 26,56 €/m2 (t. j. 800,15 Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia. T: 31. 12. 2010, K: MR) – uzn. č. 184/2010-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 19 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

49. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (JUDr. 
Bohumil Strápek, Ľaliová 11, 949 01 Nitra)  mat. č. 1839/2010 

 
Némová – návrh prekladáme na základe žiadosti p. Strápeka, ktorý požiadal o odkúpenie 
pozemku parc. č. 299/93 o výmere 212 m2 v kat. úz. Dražovce. Dom a jednotlivé parcely 
kúpil od predchádzajúceho vlastníka a po zameraní zistil, že existujúce oplotenie zachádza aj 
do vlastníctva mesta Nitry. Na základe stanovísk prekladáme návrh na odpredaj 
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novovytvoreného pozemku parc. č. 299/93, o výmere 212 m2 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa za cenu, ktorú určí MZ. Komisia MZ a mestská rada súhlasila s odpredajom za cenu  
30 €/m2 + DPH. 
 
Kolenčíková – osvojujem si cenu mestskej rady 30 €/m2 + DPH. 
 
Hlasovanie č. 71 (o návrhu na uzn.:  Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (JUDr. Buhumil Strápek, Ľaliová 11, 
949 01 Nitra), 
schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. 299/93 – zastav. plocha o výmere 212 
m2 v kat. úz. Dražovce, ktorý vznikol odčlenením dielu „1“ z pozemku registra „E“ KN 
parcely č. 299/2 a dielu „2“ z pozemku registra „C“ KN parcely č. 299/17 podľa GP č. 2-
1/2010 JUDr. Bohumilovi Strápekovi, Ľaliová 11, 949 01 Nitra ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za cenu 30 €/m2 + DPH  
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry 
                                                                  T: 30. 10. 2010, K: MR) – uzn. č. 185/2010-MZ 
prezentácia - 18 
za – 15 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 

50. 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 
 
Némová – predkladáme návrh na odpredaj parc. č. 1440/1 o výmere 543 m2 v kat. úz. 
Chrenová, na ktorom sa nachádza stavba s. č. 588  tepelné zariadenie a vlastníkom tejto 
stavby je Službyt Nitra, ktorý požiadal o odkúpenie zároveň s ďalšími dvomi žiadateľmi. 
Službyt má predkupné právo. Komisia MZ, ako aj mestská rada odporučili odpredaj za cenu 
30 €/m2 + DPH. Prekladáme návrh na uznesenie, odpredaj za cenu, ktorú určí MZ Službytu 
Nitra.  
 
Hlasovanie č. 72 (o návrhu na odpredaj pozemku za cenu 30 €/m2 + DPH) 
 prezentácia – 17 
za – 17 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 73 (o návrhu na uzn. ako celku vrátane schválenej ceny: Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre prerokovalo 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), 
schvaľuje odpredaj pozemku parc. č. 1440/1 – zast. plocha a nádvorie o výmere 543 m2 v k. ú. 
Chrenová spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra podľa § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 30 €/m2 
+ DPH,  
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ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry.                        
T: 30. 10. 2010, K: MR) – uzn. č. 186/2010-MZ 
 
prezentácia - 18 
za – 17 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

51. 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 

 
Némová – predkladáme návrh na odpredaj nehnuteľností odčlenené geom. plánom, a to 
novovytvorené parc. č.  462/73 a č. 462/102 pre p. Földesiho,  ktorý tam chce zriadiť 
reštauráciu, prípadne ďalšie služby pre obyvateľov. Stojí tam už stavba Bistro Šelma vo 
vlastníctve žiadateľa, pozemok má vlastník stavby v prenájme na základe nájomnej zmluvy                
z roku 2006.  Komisia MZ ako aj mestská rada súhlasili s odpredajom, odporučila odpredaj  
za cenu 50 €/m2  + DPH s tým, že p. Földesi bude mať najskôr uzatvorenú NZ a po kolaudácii 
sa mu pozemok odpredá. Je to prípad osobitného zreteľa. 
 
Hlasovanie č. 74 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na  
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Mlynárce (Anton Földesi, 
Petzwalova 6, Nitra, IČO: 35138581,  parc. č. 462/102), 
schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Mlynárce parc. č. 462/102 – zastavaná 
plocha o výmere 274 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 3/2010 z parc. č. 462/102 
a parc. č. 462/73, zapísaných na LV č. 7194 vo vlastníctve mesta Nitry podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa Antonovi Földešimu, Petzwalova 6, Nitra, IČO: 35138581 v celosti 
za cenu 50,-€/m2 + DPH (formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve) s tým, že sa kúpna 
zmluva uzatvorí po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby a počas výstavby 
bude pozemok v nájme za nájomné vo výške 0,15 €/m2/rok, a to od právoplatnosti stavebného 
povolenia max. 2 roky, v prípade nedodržania termínu bude nájomné zvýšené na 24 €/m2/rok  
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve podľa schvaľovacej časti uznesenia. T: 31. 12. 2010, K: MR) 
 
- uzn. č. 187/2010-MZ 
 
prezentácia – 17 
za – 15 
proti - 1 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 

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

 
Némová – COOP Jednota  požiadala o odkúpenie časti parc. č. 7261/7 o výmere cca 2 100 
m2. Žiadateľ je zároveň vlastníkom stavieb na susednej parcele a susedných parciel. Na tejto 
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žiadanej ploche chce vybudovať administratívnu budovu spolu s bytmi pre zamestnancov. 
Komisia MZ odporučila odpredaj parcely za cenu 70 €/m2 + DPH, mestská rada súhlasila 
s odpredajom za cenu 40 €/m2 + DPH. Predkladáme návrh na uznesenie – l. alternatíva – 
schváliť odpredaj, kde je už upresnená výmera a čísla parciel 7261/7 ost. plocha o výmere               
2 162 m2 podľa GP č. 7l/2010 za cenu, ktorú určí MZ. 
 
Bradáč – v materiáli chýba stanovisko VMČ, nakoľko sme to nemali predložené na 
rokovanie. Je to lukratívna lokalita postavená na osi Hviezdoslavovej ulici. Býva dobrým 
zvykom, že investori VMČ predložia inv. zámer a štúdiu a nemali sme byť obídení.  
 
Vítek – bola by to zástavba mimo čiary, výjazd pre automobily vyúsťuje do hranice 
križovatky. Prikláňam sa k alt. č. 2 – neschvaľuje a navrhujem hlasovať o nej ako o prvej 
alternatíve. 
 
primátor - navrhujem materiál vrátiť predkladateľovi na dopracovanie a prerokovanie                      
na útvare hl. architekta, VMČ a komisií.   
 
Libant – osvojujem si návrh 
 
Hlasovanie č. 75 (o osvojenom návrhu p. Libanta: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Klokočina - COOP 
JEDNOTA NITRA), 
vracia materiál predkladateľovi na dopracovanie v zmysle diskusie mestského zastupiteľstva) 
- uzn. č. 188/2010-MZ 
 
prezentácia - 20 
za - 19 
proti - 1 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

53. 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 

 
Némová – zmena uznesenia sa týka len presného definovania čísla geometrického plánu. 
 
Hlasovanie č. 76  (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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), 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 117/2010-MZ zo dňa 6. 5. 
2010 nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie: 
     „odčlenený geometrickým plánom č. 28/2009, IČO: 34 871 284 z pozemku parc. č. 803 –       
       zastavaná plocha o celkovej výmere 9 044 m2“ 
a nahrádza ho znením: 
      „podľa geometrického plánu č. 28/2009, IČO: 34 871 284 zo dňa 11.12. 2009) 
 
– uzn. č. 189/2010-MZ 
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prezentácia – 21 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

54. 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 

 
Némová – prekladáme návrh na prijatie daru, a to pozemkov v areáli bývalého ELITEXU na 
Dvorčianskej ulici. Ide o komunikácie parc. č. 1461/5 o výmere 2 845 m2 a parc. č. 1461/41 
o výmere 233 m2. Predchádzajúca ponuka bola od Ministerstva obrany 26 550 €.  
Predkladáme návrh v dvoch bodoch: - prijatie daru a odovzdanie nehnuteľností do správy MS. 
 
Hlasovanie č. 77 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 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), 
schvaľuje  
1. návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra v katastrálnom území Dolné Krškany: 
    - pozemku parc. č.1461/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 845 m2  
    - pozemku parc. č.1461/41 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 233 m2  
    zapísaných na liste vlastníctva č. 1075  od  vlastníka  Slovenská  republika  –  Ministerstvo 
    obrany    Slovenskej   republiky,    Kutuzovova  8,   832 47   Bratislava,   IČO:   30 845 572  
     v podiele 1/1 
2. odovzdanie nehnuteľností uvedených v bode 1. do správy Mestských  služieb  Nitra         

po  ich nadobudnutí  do vlastníctva Mesta Nitry    
ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie darovacej zmluvy  a zmluvy  o 
 odovzdaní a  prevzatí do správy podľa schvaľovacej časti uznesenia.                        
T: 31. 12. 2010, K: MR) - uzn. č. 190/2010-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

55. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe 
Centra voľného času Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra   mat. č. 1835/2010 

 
Mankovecká (riaditeľka CVČ) – bližšia špecifikácia s nakladaním nehnuteľností je uvedená 
v materiáli. Jedná sa o tri nehnuteľnosti, a to hl. budova CVČ na Štefánikovej tr. 63, Klub 
mladých Pribina, pobočka CVČ na Chrenovej a časť budovy na parc. č. 4 – Klub turistiky na 
Zobori. Máme zámer robiť prenájmy miestností, učební, telocviční v týchto priestoroch. 
 
primátor – v materiáli chýbajú termíny, navrhujem hlasovať kompletne o alt. č. 1. Prvý termín 
kontroly vo všetkých prípadoch 31. 12. 2010. 
 
Csákayová – osvojujem si termíny. 
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Hlasovanie č. 78 (o osvojenom návrhu p. Csákayovej doplniť T: 31. 12. 2010)  
prezentácia - 20 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.   
 
Hlasovanie č. 79 (o návrhu na uzn. – 1. alternatíva: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh zámeru  na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
v správe Centra voľného času Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra, 
  
Nehnuteľnosť č. 1 – časť stavby CVČ - Domino súp. č. 36 postavenej na parcele č. 2012 
zapísanej na LV č. 6175 pre k. ú. Nitra,  
schvaľuje zámer prenájmu častí stavby CVČ - Domino súp. č. 36 postavenej na parcele č. 
2012 zapísanej na LV č. 6175 pre k. ú. Nitra, nevyužívaných CVČ Domino, formou priameho 
prenájmu minimálne za cenu obvyklého nájomného 
ukladá riaditeľke Centra voľného času Domino zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov) T : 31. 12. 2010, K: MR 
                                                                                      
Nehnuteľnosť č. 2 – stavba Klubu mladých Pribina, súp. č. 978, postavenej na parcele    
č. 904/3 zapísanej na LV č. 1223 pre k. ú. Chrenová  
schvaľuje zámer prenájmu stavby Klubu mladých Pribina, súp. č. 978, postavenej na parcele 
č. 904/3 zapísanej na LV č. 1223 pre k. ú. Chrenová formou priameho prenájmu minimálne za 
cenu obvyklého nájomného 
ukladá riaditeľke Centra voľného času Domino zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  T: 31. 12. 2010, K: MR 
                                                                                      
Nehnuteľnosť č. 3 – časť stavby domu súp. č. 847 postavenej na parcele č. 4 zapísanej   
na LV č. 4561 pre k. ú. Zobor  
schvaľuje zámer prenájmu častí stavby domu súp. č. 847 postavenej na parcele č. 4 zapísanej 
na LV č. 4561 pre k. ú. Zobor, nevyužívaných CVČ Domino, formou priameho prenájmu 
minimálne za cenu obvyklého nájomného 
ukladá riaditeľke Centra voľného času Domino zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. T: 31. 12. 2010, K: MR 
 
prezentácia - 20 
za - 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

56. Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (mestom 
nevyužívané nehnuteľnosti)    mat. č. 1861/2010 

 
Némová – v súlade so zák. č. 138/1991 a s ďalšími neskoršími predpismi s novelou                     
č. 258/2009 prekladáme návrh na zámer odpredaja jednotlivých nehnuteľností, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta Nitra a mesto ich nevyužíva, a to formou OVS. Predkladáme návrh troch 
nehnuteľností ako zámer odpredaja – l. nehnuteľnosť na Kupeckej, pozemok 1324 a priľahlý 
pozemok 1311. Na pozemku 1324 je aj polozbúraná stavba s. č. 1861, výmera 230 m2 a parc. 
1311 o výmere l55 m2. Tieto pozemky sú obkolesené susednými nehnuteľnosťami                  
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vo vlastníctve súkromných osôb a sú bez vlastného prístupu. V materiáli je uvedené funkčné 
využitie podľa úz. plánu a CMZ.  
2. nehnuteľnosť je časť pozemkov o výmere 5363 m2 na Štúrovej ulici. Ide o novovytvorený 
pozemok, ktorý bol pôvodne schválený na odpredaj pre Slovenskú poštu, ktorá odstúpila od 
kúpnej zmluvy. Celková výmera tohto pozemku je 5 363 m2. 
3. nehnuteľnosť – ide o pozemok parc. č. 360 na Ďurkovej ulici. Ide o zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 860 m2. Je tam priamy vstup z Ďurkovej ulici. Pozemok sa absolútne 
nevyužíva a je v zanedbanom stave. 
 
Vančo – VMČ Staré mesto súhlasil s odpredajom parkoviska na Štúrovej ulici pre Slovenskú 
poštu, inak sme mali názor neodpredať a nechať ho ako záchytné parkovisko pre mesto. 
Keďže Slovenská pošta odstúpila od kúpnej zmluvy a zámer nebol naplnený, som toho 
názoru, že zotrvávame na stanovisku tento pozemok neodpredať. Navrhujem hlasovať 
samostatne o každej nehnuteľnosti. 
  
Hlasovanie č.  80 (o návrhu: MZ schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti č. 1 formou OVS – 
objekt na Kupeckej ulici č. 14) 
prezentácia – 23 
za - 20 
proti - 1 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 81 (o návrhu: MZ schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti č. 2 formou OVS –
časť pozemkov na Štúrovej ulici)   
prezentácia – 21 
za – 11 
proti - 6 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
  
Hlasovanie 82 (o návrhu: MZ schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti č. 3 formou OVS –
pozemok na Ďurkovej ulici) 
prezentácia – 21 
za – 17 
proti - 1 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 83 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (mestom nevyužívané 
nehnuteľnosti -  nehnuteľnosť č. 1) 
schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra formou obchodnej 
verejnej súťaže a to:  
nehnuteľnosť č. 1 – objekt na Kupeckej ulici č. 14 v k. ú. Nitra na pozemku parc. č. 1324 
a priľahlý pozemok parc. č. 1311 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku predložiť na schválenie Mestskej rade v Nitre súťažné 
podmienky pre vypísanie a realizovanie obchodnej verejnej súťaže   
      T: 31. 12. 2010, K: MR) – uzn. č. 192/2010 
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prezentácia – 15 
Hlasovanie neplatné z dôvodu, že MZ nebolo uznášaniaschopné. 
 

57. Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
v správe Základnej školy, Fatranská 14, Nitra   mat. č. 1858/2010 

 
Halák (riaditeľ školy) – v súlade s VZN č. 21/2009 predkladám návrh zámeru na budúci 
nájom. Jedná sa o pozemky parc. č. 981 a 984, časť týchto pozemkov už je prenajatá pre 
Cyklotriálový klub. Čo sa týka zámeru, jedná sa o predpokladaný nájom parc. č. 983                    
na predpokladané parkovisko ako záchytné parkovisko pre AX a prípadné športové aktivity. 
Ďalej ide o návrh  zámeru nakladania s budovami s. č. 874 - budova ZŠ Fatranská, kde máme 
predpokladaný nájom šk. bufetu, mliečnych automatov, nájom telocvičných priestorov a 
budovy v Janíkovciach taktiež na prenájom mliečneho automatu a pokračovanie v nájmu 
monitorovacej stanice hydrometeorologického ústavu, ktorý tam je. 
 
primátor – vo všetkých 5 prípadoch MZ schvaľuje alt. č. 1.  
 
Hlasovanie č. 84 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
zámeru na nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Základnej 
školy, Fatranská 14, Nitra  
 
nehnuteľnosť č. 1 – areál ZŠ, pozemok parc. č. 981 – zastavaná plocha o výmere            
15 336 m2, zapísaný na LV č. 1979 pre k. ú. Chrenová 
schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 981 – zastavaná plocha o výmere 15 336 m2, 
zapísaného na LV č. 1979 pre k. ú. Chrenová formou priameho prenájmu minimálne za cenu 
obvyklého nájomného 
ukladá riaditeľovi Základnej školy, Fatranská 14, Nitra  
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov   T: 31.12. 2010           K: MR 
 
nehnuteľnosť č. 2 – budova ZŠ, súp. č. 874, postavená na parc. č. 982, zapísaná na LV   
č. 1979 pre k. ú. Chrenová 
schvaľuje zámer prenájmu budovy ZŠ, súp. č. 874, postavenej na parc. č. 982, zapísanej na 
LV č. 1979 pre k. ú. Chrenová formou priameho prenájmu minimálne za cenu obvyklého 
nájomného, 
ukladá riaditeľovi Základnej školy, Fatranská 14, Nitra  
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov   T: 30. 9. 2010   K: MR 
 
nehnuteľnosť č. 3 – stavba telocvične bez súp. č. postavená na parc. č. 983, zapísaná         
na LV č. 1979 pre k. ú. Chrenová 
schvaľuje zámer prenájmu stavby telocvične bez súp. č. postavenej na parc. č. 983, zapísanej 
na LV č. 1979 pre k. ú. Chrenová formou priameho prenájmu minimálne za cenu obvyklého 
nájomného, 
ukladá riaditeľovi Základnej školy, Fatranská 14, Nitra  
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov   T: 31.12. 2010  K: MR 
nehnuteľnosť č. 4 – ihrisko na pozemku parc. č. 984 – ostatná plocha výmera 9 292 m2 
zapísanom na LV č. 1979 pre k. ú. Chrenová 
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schvaľuje zámer prenájmu ihriska na pozemku parc. č. 984 – ostatná plocha výmera 9 292 m2 
zapísaného na LV č. 1979 pre k. ú. Chrenová formou priameho prenájmu minimálne za cenu 
obvyklého nájomného, 
ukladá riaditeľovi Základnej školy, Fatranská 14, Nitra  
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov   T: 30. 9. 2010  K: MR 
 
nehnuteľnosť č. 5 – budova ZŠ parcelné č. 151, Hlavná 82, Nitra - Janíkovce 
schvaľuje zámer prenájmu budovy ZŠ parcelné č. 151, Hlavná 82, Nitra - Janíkovce formou 
priameho prenájmu minimálne za cenu obvyklého nájomného, 
ukladá riaditeľovi Základnej školy, Fatranská 14, Nitra  
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov   T: 31.12. 2010  K: MR 
 
- uzn. č. 194/2010-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

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

 
Svitač (riaditeľ školy) – jedná sa o prenájom malej a veľkej telocvične, prenájom bufetu, 
ktorý slúži pre žiakov a zamestnancov školy, ďalej asi 2 m2 slúžia pre mliečny automat 
a automat pre nealkoholické výrobky a cca 20 m2, ktoré sú  v prenájme spol. Walmark Žilina.   
 
Hlasovanie č. 85 (o návrhu na uzn.:  Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh zámeru 
na nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Základnej školy, 
Beethovenova 1, Nitra 
 
nehnuteľnosť č. 1 – časť budovy Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra, súp. č. 599, 
postavenej na parc. č. 7474/3 zapísanej na LV č. 5790 pre k. ú. Nitra 
schvaľuje zámer prenájmu časti budovy Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra, súp. č. 599, 
postavenej na parc. č. 7474/3 zapísanej na LV č. 5790 pre k. ú. Nitra formou priameho 
prenájmu minimálne za cenu obvyklého nájomného,  
ukladá riaditeľovi Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra 
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov    T: 30. 10. 2010  K: MR 
 
nehnuteľnosť č. 2 – bufet v budove Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra, súp. č. 599, 
postavenej na parc. č. 7474/3 zapísanej na LV č. 5790 pre k. ú. Nitra  
schvaľuje zámer prenájmu bufetu v budove Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra, súp. č. 
599, postavenej na parc. č. 7474/3 zapísanej na LV č. 5790 pre k. ú. Nitra formou priameho 
prenájmu minimálne za cenu obvyklého nájomného, 
ukladá riaditeľovi Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra 
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov       K: MR 
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nehnuteľnosť č. 3 – skladový priestor o výmere  20 m2 v budove Základnej školy, 
Beethovenova 1, Nitra, súp. č. 599, postavenej na parc. č. 7474/3 zapísanej na LV          
č. 5790 pre k. ú. Nitra  
schvaľuje zámer prenájmu skladového priestoru o výmere 20 m2 v budove Základnej školy, 
Beethovenova 1, Nitra, súp. č. 599, postavenej na parc. č. 7474/3 zapísanej na LV č. 5790   pre 
k. ú. Nitra formou priameho prenájmu minimálne za cenu obvyklého nájomného 
ukladá riaditeľovi Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra 
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov       K: MR 
 
nehnuteľnosť č. 4 – veľká telocvičňa o výmere 540 m2 v budove Základnej školy, 
Beethovenova 1, Nitra, súp. č. 599, postavenej na parc. č. 7474/3 zapísanej na LV          
č. 5790 pre k. ú. Nitra  
schvaľuje zámer prenájmu veľkej telocvične o výmere 540 m2 v budove Základnej školy,   
Beethovenova 1, Nitra, súp. č. 599, postavenej na parc. č. 7474/3 zapísanej na LV č. 5790            
pre k. ú. Nitra formou priameho prenájmu minimálne za cenu obvyklého nájomného 
ukladá riaditeľovi Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra 
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov       K: MR 
 
nehnuteľnosť č. 5 – malá telocvičňa o výmere 130 m2 v budove Základnej školy, 
Beethovenova 1, Nitra, súp. č. 599, postavenej na parc. č. 7474/3 zapísanej na LV          
č. 5790 pre k. ú. Nitra  
schvaľuje zámer prenájmu malej telocvične o výmere 130 m2 v budove Základnej školy, 
Beethovenova 1, Nitra, súp. č. 599, postavenej na parc. č. 7474/3 zapísanej na LV č. 5790 pre 
k. ú. Nitra formou priameho prenájmu minimálne za cenu obvyklého nájomného, 
ukladá riaditeľovi Základnej školy, Beethovenova 1, Nitra 
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov      K: MR 
 
- uzn. č. 195/2010-MZ 
 
prezentácia – 19 
za - 19 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
59. Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe 

Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra    mat. č. 1790/2010 
 
Halajová (riaditeľka ZŠ) – jedná sa o časť budovy ZŠ telocvičňa, máme záujem prenajímať 
tieto priestory v pracovných dňoch po 17.00 h a cez víkendy, pretože v tomto čase veľká 
telocvičňa neslúži pre účely vyučovacieho procesu. 
 
Hlasovanie 86 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh zámeru 
na nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Základnej školy, Na 
Hôrke 30, Nitra  
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nehnuteľnosť č. 1 – časť budovy ZŠ - telocvičňa, súp. č. 657, postavenej na parc.           
č. 462/61, zapísanej na LV č. 7194 pre k. ú. Mlynárce 
schvaľuje zámer nájmu časti budovy ZŠ - telocvičňa, súp. č. 657, postavenej na parc. č. 
462/61, zapísanej na LV č. 7194 pre k. ú. Mlynárce formou priameho prenájmu minimálne za 
cenu obvyklého nájomného, 
ukladá riaditeľke Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra  
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov   T: 31. 12. 2010  K: MR 
 
- uzn. č. 196/2010-MZ 
 
prezentácia – 20 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

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

 
Sládečková – v zastúpení p. Galovej, riaditeľky ZŠ Benkova 34, predkladám  návrh zámeru 
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry v správe ZŠ Benkova 34, Nitra. 
Zámer s priestormi je uvedený v materiáli. Priestory, ktoré by chcela prenajať boli aj 
v prechádzajúcom období prenajímané.  
 
Hlasovanie č. 87 (o návrhu na uzn.:  Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
zámeru  na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Základnej 
školy Benkova 34, Nitra 
 
nehnuteľnosť č. 1 – časť pozemku o výmere cca 100 m2 z parc. č. 7672/1 – ostatné plochy 
o výmere 14 726 m2 zapísanej na LV č. 3681 pre k. ú. Nitra  
schvaľuje zámer nájmu časti pozemku o výmere cca 100 m2 z parc. č. 7672/1 – ostatné plochy 
o výmere 14 726 m2 zapísanej na LV č. 3681 pre k. ú. Nitra formou priameho prenájmu 
minimálne za cenu obvyklého nájomného 
ukladá riaditeľke Základnej školy, Benkova 34, Nitra  
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov      T: 31. 12. 2010     K: MR                                                                     
 
nehnuteľnosť č. 2 – časť budovy ZŠ Benkova 34 (blok A), súp. č. 465, postavenej                  
na parc. č. 7670, zapísanej na LV č. 3681 pre k. u. Nitra 
schvaľuje zámer nájmu časti budovy ZŠ Benkova 34 (blok A), súp. č. 465, postavenej  na 
parc. č. 7670, zapísanej na LV č. 3681 pre k. ú. Nitra formou priameho prenájmu minimálne 
za cenu obvyklého nájomného 
ukladá riaditeľke Základnej školy, Benkova 34, Nitra  
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov   T: 31. 12. 2010    K: MR 
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nehnuteľnosť č. 3 – časť budovy ZŠ Benkova 34 (blok B), súp. č. 565, postavenej            
na parc. č. 7671/1, zapísanej na LV č. 3681 pre k. ú. Nitra 
schvaľuje zámer nájmu čast2耀budovy ZŠ Benkova 34 (blok B), súp. č. 565, postavenej na 
parc. č. 7671/1, zapísanej na LV č. 3681 pre k. ú. Nitra, formou priameho prenájmu 
minimálne za cenu obvyklého nájomného 
ukladá riaditeľke Základnej školy, Benkova 34, Nitra  
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  T: 31. 12. 2010         K: MR 
 
- uzn. č. 197/2010-MZ 
 
prezentácia -  20 
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

61. 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 
 
Vaňová – zámer sa týka troch nehnuteľností, ktoré sú súčasťou budovy ZUŠ:  
Prvá nehnuteľnosť  -  chodba v budove ZUŠ, súp. č. 1551 postavenej na parcele  č. 2174  
zastavanej plochy  s výmerou 1 579 m2 zapísanej  na LV  č.  3681 pre k. ú. Nitra. 
Druhá nehnuteľnosť -  chodba v budove ZUŠ súp. č. 1551 postavenej na parcele  č. 2174  
zastavanej plochy  s výmerou 1 579 m2 zapísanej  na LV  č.  3681 pre k. ú. Nitra.  
Tretia nehnuteľnosť č. 3  -  koncertná sála v budove ZUŠ súp. č. 1551 postavenej na parcele         
č. 2174  zastavanej plochy  s výmerou 1 579 m2 zapísanej  na LV  č.  3681 pre k. ú. Nitra.              
Nehnuteľnosti č. l – 2 sú vyčlenené časti chodby o výmere l m2, ktoré by slúžili na prenájom 
nápojového automatu, balených potravín a nealkoholických nápojov.  
Nehnuteľnosť č. 3 – koncertná sieň bude prenajímaná mimo vyučovacieho času ZUŠ 
a v dňoch, kedy nebudú poriadané akcie ZUŠ.  
 
primátor – navrhujem hlasovať o I. alternatíve – schvaľuje. 
 
Hlasovanie č. 88 (o návrhu I. alternatívy: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Základnej 
umeleckej školy J. Rosinského, Vajanského1, Nitra 949 01 na základe zmluvy  č. 
1200/07/OM   zo dňa 6. 11. 2007  v znení dodatkov 1 – 4 
 
nehnuteľnosť č. 1  -  chodba v budove ZUŠ súp. č. 1551 postavenej na parcele  č. 2174  
zastavanej plochy  s výmerou 1 579 m2 zapísanej  na LV  č.  3681 pre k. ú. Nitra 
schvaľuje zámer nájmu nebytového priestoru a to časti chodby  (nápojový automat) o výmere            
1 m2 v budove  Základnej umeleckej školy  súp. č. 1551 postavenej na parcele  č. 2174  
zastavanej plochy  s výmerou 1 579 m2 zapísanej  na LV  č.  3681 v  k. ú. Nitra  formou 
priameho prenájmu minimálne za cenu obvyklého nájomného 
ukladá riaditeľke Základnej umeleckej školy J. Rosinského, Vajanského 1,  Nitra 949 01  
Nitra zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov                      K: MR  
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nehnuteľnosť č. 2  -  chodba v budove ZUŠ súp. č. 1551 postavenej na parcele  č. 2174  
zastavanej plochy  s výmerou 1 579 m2 zapísanej  na LV  č.  3681 pre k. ú. Nitra  
schvaľuje zámer nájmu nebytového priestoru a to časti chodby (automat na predaj balených 
nealkoholických nápojov, cukroviniek a  potravín) o výmere 1m2 v budove  Základnej umeleckej 
školy súp. č. 1551 postavenej na parcele  č. 2174  zastavanej plochy  s výmerou   1 579 m2 
zapísanej  na LV č. 3681 v k. ú. Nitra formou priameho prenájmu minimálne za cenu obvyklého 
nájomného, 
ukladá riaditeľke Základnej umeleckej školy J. Rosinského, Vajanského 1,  Nitra 949 01  
Nitra zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov       K: MR 
 
nehnuteľnosť č. 3  -  koncertná sála v budove ZUŠ súp. č. 1551 postavenej na parcele         
č. 2174  zastavanej plochy  s výmerou 1579 m2 zapísanej  na LV  č.  3681 pre k. ú. Nitra              
schvaľuje zámer nájmu nebytového priestoru a to samostatnej miestnosti č. 105  (koncertnej 
sály) o výmere 108 m 2  v budove  Základnej umeleckej školy  súp.  č. 1551 postavenej na 
parcele  č. 2174  zastavanej plochy  s výmerou 1 579 m2 zapísanej  na LV  č.  3681 v k. ú. Nitra 
formou priameho prenájmu minimálne za cenu obvyklého nájomného, 
ukladá riaditeľke Základnej umeleckej školy J. Rosinského, Vajanského 1,  Nitra 949 01  
Nitra zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov       K: MR  
  
- uzn. č. 198/2010-MZ 
 
prezentácia – 21  
za - 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.   
 

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

 
Bielik – predkladáme návrh na odpredaj bytov a spol. častí domu a pozemku na 8 adresách. 
Ide o dopredaj bytov v zmysle zákona č. 182/1993 žiadateľom, ktorí splnili všetky 
podmienky. 
 
Štefek – mestská rada prerokovala materiál a odporučila toto uznesenie MZ schváliť. 
 
Hlasovanie č. 89 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
1.Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          
    pozemku na ulici Borodáčova 1,3 
2.Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          
    pozemku na ulici Jarmočná 4,6 
3.Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          
    po zemku na ulici Jedlíkova 2,4 
4.Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          
    pozemku na ulici Jurkovičova 1 
5.Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          
    pozemku na ulici Novomeského 10 
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6.Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          
    pozemku na ulici Štiavnická 2 - 6 
7.Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          
    pozemku na ulici Štiavnická 8 - 12 
8.Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          
    pozemku na ulici Zvolenská 2 - 8 
schvaľuje 
1. Borodáčova 1,3 

           1. Odpredaj bytu č. 15 spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   
sa v obytnom dome Borodáčova 3, s.č.383 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo   
7602  Marte Pechovej za cenu   990,49 € /byt €  726,94 + pozemok €  263,55/ 

2. Jarmočná 4,6 
           1. Odpredaj bytu č. 03, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   

sa v obytnom dome Jarmočná 4, s.č.766, a ideálnej časti pozemku parcelné číslo   
4494  Richardovi Holkovi za cenu   667,43 € /byt €  308,61 + pozemok €  358,82/ 

3. Jedlíkova 2,4 
      1. Odpredaj bytu č. 34, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   sa 

v obytnom dome Jedlíkova 4, s.č. 560 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 7261/49   
Márii a Jozefovi Hricišákovým za cenu 553,61 € /byt € 455,53 + pozemok €  98,08/    

4. Jurkovičova 1 
           1. Odpredaj bytu č. 42, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   

sa v obytnom dome Jurkovičova 1, s.č. 385 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 
7587  Rudolfovi a Zuzane Bosákovým za cenu 1 297,79 € /byt € 1120,73 + pozemok €  
177,06/   

5. Novomeského 10 
           1. Odpredaj bytu č. 59 spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   

sa v obytnom dome Novomeského 10, s.č. 516 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 
7233   Rudolfovi Olahovi za cenu 304,61 € /byt € 259,66 + pozemok €  44,92/   

6. Štiavnická 2-6 
           1. Odpredaj bytu č. 10, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   

sa v obytnom dome Štiavnická 2, s.č. 686 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  846 
Zuzane Bechnej  za cenu 316,38 € /byt € 189,75 + pozemok €  126,63/   

7. Štiavnická 8-12 
           1. Odpredaj bytu č. 04, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   

sa v obytnom dome Štiavnická 8, s.č. 687 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  845  
Dáše Kosúthovej za cenu 320,95 € /byt € 200,86 + pozemok €  120,09/   

8. Zvolenská 2-8 
           1. Odpredaj bytu č. 63, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   

sa v obytnom dome Zvolenská 8, s.č. 5 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
8607/116  Petrovi a Viere Šindlerovým za cenu 924,13 € /byt € 749,94 + pozemok €  
174,19/   

ukladá riaditeľovi Službytu Nitra s. r. o. zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv                       
do 30. 11. 2010 
určuje, že toto uznesenie v príslušných bodoch schvaľovacej časti stráca účinnosť, ak nedôjde 
k uzatvoreniu kúpnych zmlúv do 31. 1. 2011)  - uzn. č. 199/2010-MZ  
prezentácia - 21 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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63. Interpelácie 
 
Interpelácie neboli vznesené žiadne. 
 

64. Diskusia 
 
Kretter – predkladám návrh na uznesenie v znení: Mestské zastupiteľstvo v Nitre nesúhlasí 
s návrhom spoplatniť veľký tobogán na mestskom kúpalisku v Nitre. 
 
Ďuran – v súlade s rokovacím poriadkom a štatútom Mestskej mediálnej rady navrhujem, aby 
sme schválili aj časový plán zasadnutí mestskej mediálnej rady: Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre prerokovalo Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na II. 
polrok 2010, schvaľuje časový plán zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na II. polrok 
2010 nasledovne: 8. júl 2010, 5. august 2010, 9. september 2010, 7. október 2010, 5. 
november 2010,  9. december 2010. 
 
Hlasovanie č. 90 (o návrhu p. Krettera) – uzn. č. 200/2010-MZ 
 prezentácia – 18 
za – 14 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 91 (o návrhu p. Ďurana) – uzn. č. 201/2010-MZ 
prezentácia – 19 
za - 18 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Vančo -  môj diskusný príspevok sa týka náhradnej výsadby zelene a stromov za tie, ktoré 
vyrúbeme a zrušíme pri inv. akciách. Za výrub alebo zrušenie zelene sme povinní inkasovať 
fin. prostriedky a uložiť tým, ktorí to urobia, aby to náhradne vysadili. Ak nie je určené kde 
by sa to malo vysadiť, mala by sa tým zaoberať koncepcia, podľa ktorej by sa to malo 
realizovať, ale ktorú mesto Nitra nemá. Máme asi 10 dokumentov a rôznych štúdií, ktoré sa 
zaoberajú zeleňou, ale ministerstvo nám nechce ani jeden z týchto dokumentov uznať za 
koncepciu a aj keď máme fin. prostriedky, nie je nám  umožnené, aby sa takáto náhradná 
výsadba realizovala. Ministerstvo nám odporúča, aby sme si z týchto prostriedkov na zeleň 
nechali vypracovať tento dokument, ktorý stojí cca 3 mil. Sk. Mali by sme vyvolať rokovania, 
lebo robíme cesty, likvidujeme zelené pásy, pílime stromy, ale nedosádzame ich. 
 
primátor – dal som preveriť v priebehu rokov 2007 – 2010 koľko bolo povolení na výrub 
a koľko sa vysadilo nových stromov a kríkov. Požiadal som listom ministra ŽP, aby nám 
uznali  materiál, ktorý máme ako koncepciu.  
 
Gavalovič – doporučujem, aby sa mesto vysporiadalo s aktuálnym problémom, ktorý sa týka 
stromov, ktoré sme si voľakedy zasadili pri domoch a teraz vyrástli na 1 m od objektu. Je 
s tým veľký problém, každý si dáva žiadosť o vypilovanie. Mali by sme vydať univerzálne 
stanovisko, podľa ktorého by hlavne odd. ŽP postupovalo, aby to nebolo robené tak, že 
niekomu vyhovieme a niekomu nie. Dávam to ako podnet pre oddelenie ŽP.  
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primátor – o vystúpenie požiadala Alexandra Horváthová, študentská aktivista.  
 
Hlasovanie č. 92 (o návrhu umožniť vystúpenie študentskej aktivistke Alexandre Horváthovej 
o študentskom priestore - Amfiteáter) 
prezentácia - 19 
za – 18 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Alexandra Horváthová - zastupujem skupinu mladých nitrianskych aktivistov, v mene ktorých 
by som vám predstavila náš zámer s priestorom amfiteátra, ktorý v minulosti patril 
k významným centrám kultúrnych podujatí a svojou kapacitou takmer 15 tisíc návštevníkov 
sa zaraďuje medzi najväčšie objekty svojho druhu u nás. Dnes nie je amfiteáter skoro vôbec 
využívaný, v interiéri bývalého hotela je reštaurácia, horné poschodie nie je využité vôbec 
a centro kultúrneho diania tak neplní svoje primárne poslanie - organizovanie kultúrnych 
podujatí. Naším cieľom je vytvoriť celoročný priestor pre mladých ľudí ale aj rodiny, ktorí by 
mohli vyžiť tento areál počas svojich voľnočasových aktivít. V rámci interiéru by sa tam mala 
nachádzať sála, ktorá by mala slúžiť na realizáciu školení prípadne prednášok, filmový klub 
zameraný na európsku a slovenskú kinematografiu a škola tanca. V rámci interiéru máme 
zámer vytvoriť športovú miestnosť a Galériu Pásik. Druhé poschodie by sme radi využili na 
výukovú miestnosť, antikvariát a pod.. V exteriéri plánujeme stále aktivity, ktoré budú 
k dispozícii širokej verejnosti, ako požičovňa bicyklov, skateboard, lezecká stena, 
športoviská. Okrem stabilných možností trávenia voľného času by mal slúžiť aj mestským 
akciám na premietanie filmov, na koncerty, športové turnaje, slávnosti, či iné spoločenské 
udalosti. Druhá fáza nášho projektu je v spolupráci s mestom a inými subjektami vybudovanie 
polyfunkčnej budovy, kde by boli obchody zamerané na šport, priestory pre občianske 
združenia a neziskové organizácie, spoločenská sála a detský kútik pre mladé rodiny s deťmi. 
Obraciame sa na vás so žiadosťou o podporu a prijatie tohto rámcového návrhu. Následne by 
sme pripravili kompletnú štúdiu, projekt a kompletné financovanie projektu, ktoré by sme 
vám predstavili v priebehu mesiaca septembra. Túto iniciatívu by sme radi zastrešili formou 
občianskeho združenia, ktoré by uzatvorilo partnerstvo s mestom Nitra, a to by určilo presné 
podmienky užívania, nájmu a prevádzky daného priestoru. Tento predkladaný zámer je  
iniciatívou tisícov mladých ľudí, ktorí chcú mesto Nitra posunúť ďalej a vytvoriť z neho 
multikultúrne mesto. Dvetisíc študentov podpísalo podnet na vytvorenie takéhoto priestoru, 
ktorý by malo byť prvým bodom vzájomnej spolupráce, spolupatričnosti, tolerancie 
a kultúrneho diania v študentskom meste, akým Nitra je. Prosíme o schválenie tohto zámeru, 
ktorý má všetky predpoklady na to, aby Nitru priblížil k európskym špičkám veľkomiest.  
 
primátor – dnes sa nemôže hlasovať o tom, či vám schválime priestor amfiteátra, pretože to 
musí prejsť komisiou a mestskou radou. Beriem to ako pozitívny nápad, ktorý  pripravíme na 
budúce MZ. 
  

65. Návrh na uznesenie 
 
Halmová – boli prerokované všetky body programu, avšak navrhujeme, aby sa o mat. č. 
1861/2010 „Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (mestom 
nevyužívané nehnuteľnosti)“ hlasovalo ako o celku. 
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primátor – navrhujem dohodovacie konanie v zložení pp. Štefan Štefek, Ján Vančo 
a Ferdinand Vítek.    
 
Dohodovacia komisia navrhuje individuálne hlasovanie – alt. č. 1, vrátane ukladacej časti. 
 
Hlasovanie č. 94 (o návrhu: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na zámer 
odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (mestom nevyužívané nehnuteľnosti -  
nehnuteľnosť č. 1), 
schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra formou obchodnej 
verejnej súťaže, a to: 
nehnuteľnosť č. 1 – objekt na Kupeckej ulici č. 14 v k. ú. Nitra na pozemku parc. č. 1324 
a priľahlý pozemok parc. č. 1311 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku  
predložiť na schválenie Mestskej rade v Nitre súťažné podmienky pre vypísanie 
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže  T: 31. 12. 2010 K: MR 
 
prezentácia - 19 
za – 18 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 95 (Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na zámer odpredať 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (mestom nevyužívané nehnuteľnosti – nehnuteľnosť 
č. 2 –  časť pozemkov o výmere 5 363 m2 na Štúrovej ulici v k. ú. Nitra)  
 
prezentácia – 18 
za - 5 
proti - 1 
zdržali sa - 11 
MZ neprijalo uznesenie k uvedenému bodu. 
 
Hlasovanie č. 96 (o návrhu: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na zámer 
odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (mestom nevyužívané nehnuteľnosti),  
schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra formou obchodnej 
verejnej súťaže, a to: 
nehnuteľnosť č. 3 – pozemok parc. č. 360 na Ďurkovej ulici č. 10 v k. ú. Nitra 
ukladá vedúcemu oddelenia majetku predložiť na schválenie Mestskej rade v Nitre súťažné 
podmienky pre vypísanie a realizovanie obchodnej verejnej súťaže.   T: 31. 12. 2010,    K: MR) 
 
prezentácia - 18  
za - 17 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Halmová – konštatujem, že ku každému prerokovanému bodu bolo prijaté uznesenie. 
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66. Záver 

           
        Na záver primátor skonštatoval, že program (riadneho) mestského zastupiteľstva bol 
vyčerpaný a vyhlásil 38. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené. 
 
 
Nitra,    27. 6. 2010    

 
 
Zapísala: 
Anna Molnárová, v. r.   
ref. organizačný 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Jozef Dvonč, v. r.                       Igor Kršiak, v. r.    
      primátor                                                                                      prednosta  
     mesta Nitry                                                                       Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : 

Lýdia Forrová, v. r.  
a 

Ján Jech, v. r.  
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