
Primátor 
mesta Nitry 
    
                                                                                                                    Nitra  14. 10. 2010                             
 
 

 

P O Z V Á N K A 
 

V zmysle par. 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších 
zmien a doplnkov  

z v o l á v a m 
 

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

28. októbra 2010 o 8.00 h  
 

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

PROGRAM 
 
1. Otvorenie 
 
2. Voľba pracovných komisií 
 
3. Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa                         

14. 12. 1995 v bodoch a), b)      mat. č. 19 
  
      Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 295/2007-MZ zo  dňa  

23. 8. 2007                                   mat. č. 955/08 
 

      Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 42/2009-MZ zo dňa                         
19. 3. 2009        mat. č. 1342/09 

 
   Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 142/2010-MZ zo dňa              

17. 6. 2010        mat. č. 1806/2010 
 
      Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 218/2010-MZ zo dňa             

9. 9. 2010 v bode 1), 2), 3)                                mat. č. 1902/2010 
    
      Kontrola plnenia  uznesenia  Mestskej rady v Nitre č. 411/2010–MR zo dňa                   

21. 9. 2010                                                                               mat. č. 1935/2010 
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4. Správa o výsledku kontroly postupu oddelenia výstavby a rozvoja MsÚ Nitra pri stavbe 
a používaní lokálnej čističky odpadových vôd na ul. Pod Hájom na Kyneku  

mat. č. 1935/2010 
 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov mesta so zameraním na miestne 
dane za ubytovanie a užívanie verejného priestranstva   mat. č. 1938/2010 

 
6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly – „položka 631 Cestovné“ 

mat. č. 1941/2010 
 

7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na prevody nehnuteľného 
majetku mesta        mat. č. 1966/2010 

 
8. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Smernice 18/2001 o poskytovaní informácií 

v zmysle zákona č. 211/2000  Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov       mat. č. 1970/2010 

 
9. Informatívna správa za školský rok 2009/2010 o plnení záverov Koncepcie smerovania 

základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  
mat. č. 1968/2010 
 

10. Informácia o hospodárení príspevkových organizácií mesta a spoločností s majetkovou 
účasťou mesta za rok 2009     mat. č. 1982/2010 

 
11. Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2011 

mat. č. 1931/2010 
 

12. Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Základná umelecká 
škola Jozefa Rosinského v Nitre na rok 2010    mat. č. 1947/2010 

 
13. Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb v Nitre na rok 2010     mat. č. 1976/2010 
 
14. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2010  

mat. č. 1942/2010 
 
15. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 2/2010 

o niektorých podmienkach držania psov    mat. č. 1921/2010-1 
 
16. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2009 o národných kultúrnych pamiatkach 

a pamätihodnostiach mesta Nitry     mat. č. 1961/2010 
 
17. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 23/2008 

o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra  mat. č. 1960/2010  
 
18. Návrh Dodatku č. 7 k VZN Mesta Nitry č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi                      

vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 
         mat. č. 1969/2010  
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19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 10/2010 o určení názvu ulice 
v časti mesta Zobor                                                        mat. č. 1950/2010 

 
20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4/2010 o určení názvu ulice 

v časti mesta Zobor       mat. č. 1951/2010 
 
21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 5/2010 o určení názvu verejnému 

priestranstvu v časti mesta Staré Mesto     mat. č. 1952/2010 
 
22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2010 o určení názvu ulice 

v časti mesta Klokočina       mat. č. 1953/2010 
 
23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7/2010 o určení názvu verejnému 

priestranstvu v časti mesta Staré Mesto    mat. č. 1954/2010 
 
24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2010 o určení názvu ulice 

v časti mesta Janíkovce       mat. č. 1955/2010 
 
25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2010 o určení názvu ulice 

v časti mesta Dolné Krškany      mat. č. 1956/2010 
 
26. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra                       

na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu    mat. č. 1944/2010 
 
27. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi SŠaRZ a Ing. Jurajom Wachalom  

mat. č. 1943/2010 
 

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Základnej 
školy, Topoľová 8, Nitra (parc. č. 899/4 v k. ú. Chrenová) mat. č. 1973/2010 

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

Základnej školy, Krčméryho 2, Nitra     mat. č. 1980/2010 
 
30. Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe 

Správy materských škôl v Nitre      mat. č. 1971/2010 
 
31. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok parc. 

č. 2817/13 v k.ú. Nitra)       mat. č. 1984/2010 
 
32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Zobor       

(ALEF JO Filmstudio, IČO: 35710802, prenájom objektu v Zoborských kasárňach) 
mat. č. 1983/2010 
 

33. Návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 1187/3 kat. 
úz. Nitra pri OD TESCO)      mat. č. 1937/2010 

 
34. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Radúz Sedlár) 

mat. č. 1930/2010 
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35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Martin Michalko 
a manželka Andrea Michalková, Svätourbanská 25, Nitra) mat. č. 1928/2010 

 
36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (COOP Jednota Nitra, 

spotrebné družstvo, Štefánikova 54, Nitra, IČO: 00 168 874) mat. č. 1932/2010 
 
37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ASTRAGAL s. r. o.) 

mat. č. 1948/2010 
 

38. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry do správy ZŠ 
Cabajská 2, Nitra)       mat. č. 1933/2010 

 
39. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku do správy Mestských služieb v Nitre 

(Dažďová kanalizácia PP Nitra – Sever)    mat. č. 1923/2010 
 
40. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb 

v Nitre (časť areálu N-ADOVA)     mat. č. 1979/2010 
 
41. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 327/2009-MZ zo dňa             

5. 11. 2009 (JUDr. Bradáč, Ing. Kunecová)   mat. č. 1964/2010 
 
42. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 25/2009-MZ zo dňa               

29. 1. 2009 v znení uznesenia č. 329/2009-MZ zo dňa 5. 11. 2009 (SO 14-Úprava cesty 
I/64)        mat. č. 1958/2010 

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

5. 11. 2009 v znení uznesenia č. 174/2010-MZ zo dňa 17. 6. 2010 (VÍNO Nitra, spol.              
s r. o., Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra, IČO: 31 428 380) mat. č. 1974/2010 

 
44. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2010-MZ zo dňa 18. 3. 

2010 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 208/2010-MZ zo dňa 18. 8. 
2010 (odkúpenie pozemkov v Priemyselnom parku Sever do majetku mesta) 

mat. č. 1972/2010 
 

45. Návrh na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitry (PROFINEX trading, s. r. o., 
Banská Bystrica)        mat. č. 1978/2010 

 
46. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb 

v Nitre         mat. č. 1962/2010 
 
47. Návrh na odpredaj nehnuteľností o vlastníctve Mesta Nitry víťazovi OVS (Farská ul. 50)  

mat. č. 1965/2010 
 
48. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (dlhodobý prenájom 

časti pozemku parc. č. 14/1 kat. úz. Zobor)   mat. č. 1977/2010 
 
49. Návrh na pridelenie bytu v zmysle platnej VZN Mesta Nitry (vrátane dodatkov 1 – 9)            

č. 4/2001 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom                      
pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu  mat. č. 1975/2010 
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50. Návrh na pridelenie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. d) v zmysle platnej VZN Mesta Nitra           
č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov             
č. 1 – 6 vo verejnom záujme     mat. č. 1940/2010 

 
51. Návrh na odpredaj bytu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku 

na ulici Damborského 7      mat. č. 1939/2010 
 
52. Interpelácie 
 
53. Diskusia 
 
54. Návrh na uznesenie 
 
55. Záver 

 
                                     

              
      
         
 
 
 
       Jozef  D v o n č ,  v. r.  
 


	Primátor
	P O Z V Á N K A

