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Primátor
mesta Nitry

                                                                                                                   Nitra  11. 11. 2011                                                         

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

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

24. novembra 2011 o 12.30 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

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na výdavkovú položku rozpočtu 
mesta – položka 713 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

mat. č. 229/2011

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v Základnej škole na Topoľovej 
ul. v Nitre mat. č. 230/2011

6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia Základnej školy Krčméryho 2, 
Nitra mat. č. 340/2011

7. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2011
mat. č. 354/2011

8. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov 
ZOBOR na rok 2011 mat. č. 353/2011
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9. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočtoch základných škôl a CVČ Domino na rok 2011 
mat. č. 362/2011

10. Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre na rok 2011 mat. č. 335/2011

11. Návrh cenových kalkulácií za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu                     
od občanov mesta Nitra na rok 2012 mat. č. 287/2011

12. Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi Veolia 
Transport Nitra a. s. za rok 2010 a návrh jej vysporiadania mat. č. 356/2011

13. Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 326/2011

14. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 327/2011

15. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre                     
na I. polrok 2012  mat. č. 193/2011

16. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 170/2011-MZ zo dňa                
30. 6. 2011 mat. č. 346/2011

17. Informatívna správa o príprave realizácie sochy kráľa Svätopluka mat. č. 298/2011

18. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 191/2010-MZ zo dňa              
17. 6. 2010 mat. č. 231/2011

19. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra 
mat. č. 355/2011

20. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77/2011-MZ zo dňa                 
7. 4. 2011 (návrh na zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra – prebytočné 
nehnuteľnosti) mat. č. 337/2011

21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 326/2011-MZ zo dňa                   
13. 10. 2011 (KAMY s. r. o., F. Mojtu 14, 949 01 Nitra, IČO: 45989478)

mat. č. 350/2011

22. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 338/2011-MZ zo dňa              
13. 10. 2011 (zámer odpredaja pozemkov k. ú. Nitra – rýchlostná komunikácia)  

mat. č. 358/2011

23. Návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry (miestne komunikácie v k. ú. 
Mikov Dvor) mat. č. 238/2011

24. Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva Mesta Nitry v kat. území Mlynárce 
(„Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1“) mat. č. 338/2011
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25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku 
„C“ KN parc. č. 165 kat. úz. Nitra) mat. č. 237/2011

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 
592/1 o výmere 1202 m2 k. ú. Mlynárce) mat. č. 336/2011

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Zobor (Vojtek 
Marek a manž. Helena, Pod Zlatým brehom 55, Nitra) mat. č. 341/2011

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku 
o výmere 217 m2 z pozemku parc. „C“ – KN č. 3696/343 kat. úz. Párovské Háje)

mat. č. 344/2011

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku 
„C“ – KN č. 1875 pre vyhradenie jedného parkovacieho miesta s plochou o výmere 12,5 m2

na verejnom parkovisku na Wilsonovom nábreží, kat. úz. Nitra) mat. č. 345/2011

30. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2010-MZ zo dňa               
18. 11. 2010 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 104/2011-MZ zo dňa 7. 4. 
2011 (SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739)                        

mat. č. 347/2011

31. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Chrenová, 
pozemok „E“ KN parc. č. 1314 – rýchlostná komunikácia) mat. č. 330/2011

32. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Fölkel – zámena 
parcely k. ú. Mlynárce) mat. č. 359/2011

33. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Furková – parc. 
reg. „C“ KN č. 1628/10 kat. úz. Zobor) mat. č. 360/2011

34. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN 
parc. č. 299/29 k. ú. Dražovce) mat. č. 361/2011

35. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena 
pozemkov s RK cirkvou v k. ú. Dražovce) mat. č. 366/2011

36. Interpelácie

37. Diskusia

38. Návrh na uznesenie

39. Záver

Jozef  D v o n č  v. r.




