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Primátor 
mesta Nitry 
    
                                                                                                                    Nitra  3. 12. 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 
 

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

16. decembra 2010 o 8.00 h  
 

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

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

14. 12. 1995 v bodoch a), b)      mat. č. 19 
  
      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/98-MZ zo dňa               

29. 1. 1998        mat. č. 20 
 
       Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa            

10. 5. 2001        mat. č. 1242  
 
      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 294/2010-MZ zo dňa              

28. 10. 2010        mat. č. 1973/2010 
 
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania VZN č. 1/2001 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta so zameraním na rozvoj a ochranu duchovných 
hodnôt a tvorbu, ochranu alebo šírenie kultúrnych hodnôt                    mat. č. 2012/2010 

 
5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta 

637003 propagácia, reklama a inzercia                                                  mat. č. 2013/2010 
 
6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta 635 

Rutinná a štandardná údržba – kapitola vnútorná správa                       mat. č. 2023/2010 
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7. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 
                                                 mat. č. 2022/2010 
 
8. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009                            

o hospodárení s majetkom mesta                                         mat. č. 1992/2010-1 
 
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2010 o určení názvu ulice v časti 

mesta Janíkovce                                                                             mat. č. 2008/2010  
 
10. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Zariadenia pre seniorov ZOBOR na rok 2010  
                                                                                                             mat. č. 2032/2010 

 
11. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočtoch základných škôl, ZUŠ J. Rosinského,  
     CVČ Domino na rok 2010                           mat. č. 2027/2010 
 
12. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2010  
                        mat. č. 2036/2010 
 
13. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2010  
                        mat. č. 2037/2010 
 
14. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010  
                        mat. č. 2034/2010 
 
15. a) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2011 – 2013    mat. č. 2020/2010 
 
      b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky            
          2011 – 2013  a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2011               mat. č. 2020/2010-a 
 
16. Návrh na presun pôsobnosti Zariadenia opatrovateľskej služby J. Kráľa 2, Nitra  
                        mat. č. 2033/2010  
 
17. Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2010     mat. č. 2026/2010 
 
18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v  k. ú. Nitra  (parc. č. 

7242/1 v správe ZŠ Škultétyho, Nitra a parc. č.  7240/1)              mat. č. 2015/2010 
 
19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (KARTEL NITRA                

s. r. o., Štúrova 155, 949 01 Nitra, IČO: 35 953 799)                     mat. č. 2016/2010 
 
20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky p. č. 10901/2                  
      a p. č. 10901/4 v k. ú. Chrenová)                                               mat. č. 2018/2010 
 
21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 299/2010-MZ zo dňa                 

28. 10. 2010 (zámena pozemku parc. č. 1187/3 kat. úz. Nitra pri OD TESCO) 
                           mat. č. 2024/2010 
 
22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Západoslovenská 

energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava)                           mat. č. 2017/2010 
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23. Návrh na odpredaj a zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. území Dražovce 

(Ján Németh a PaedDr. Ľuboš Németh)                                        mat. č. 2019/2010 
 

24. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry („DOS Hollého“)  mat. č. 2028/2010 
 
25. Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry        

(pozemok parc. č. 7811/11 kat. úz. Nitra)                                     mat. č. 2029/2010 
 
26. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 317/2009 –MZ zo dňa            

5. 11. 2009 (RINOX, spol. s  r.  o.)                                      mat. č. 2030/2010 
 
27. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

parc. č. 720/8, Stavbárska ul.)                  mat. č. 2035/2010 
 
28. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 281/2009-MZ zo dňa             

24. 9. 2009 (dom na Priehradnej ul. 6 v Nitre)                           mat. č. 1957/2010 
 
29. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu       

a pozemku                             mat. č. 2025/2010 
 

30. Interpelácie 
 
31. Diskusia 
 
32. Návrh na uznesenie 
 
33. Záver 

 
 
 
 
 

 
        Jozef  D v o n č ,   v. r.  
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že k mat. č. 2020/2010 „Návrh viacročného rozpočtu Mesta 
Nitry na roky 2011 – 2013“, uvedeného pod por. č. 15 ste obdržali na CD nosiči aj „Návrh 
Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitry na roky 2011-2013“.  
Členovia mestskej rady obdržali CD nosiče na zasadnutí mestskej rady dňa 30. 11. 2010. 
 


