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Primátor
mesta Nitry

                                                                                                                   Nitra  26. 8. 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

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

8. septembra 2011 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. 218/2010-MZ zo dňa                
9. 9. 2010 mat. č. 1902/2010

   Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 56/2011-MZ zo dňa                 
7. 4. 2011 mat. č. 53/2011

   Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 121/2011-MZ zo dňa             
26. 5. 2011 mat. č. 131/2011

4.   Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na hospodárnosť a efektívnosť 
použitia finančných prostriedkov Súkromnej základnej umeleckej školy, Piaristická 2, Nitra

mat. č. 227/2011

5.   Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za I. polrok 
2011 mat. č. 219/2011 
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6. Správa o výsledku mimoriadnej následnej finančnej kontroly dodržiavania VZN č. 1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry v znení dodatkov pre cieľovú oblasť telesná 
kultúra so zameraním na šport – Tenisový areál mat. č. 226/2011

7. Správa o výsledku mimoriadnej následnej finančnej kontroly hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v SŠaRZ mesta Nitry v stredisku Tenisový areál – príjmy a výdaje

mat. č. 266/2011

8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na príjmy mesta – položka 210 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mat. č. 272/2011

9. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2011 mat. č. 268/2011 

10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za I. polrok 2011 mat. č. 271/2011

11. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011 mat. č. 273/2011

12. Informatívna správa o príprave a zabezpečení realizácie pamätníka M. R. Štefánika
mat. č. 258/2011

13. Návrh na schválenie zoznamu zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia s. r. o. ako 
náhradníkov na pridelenie bytov obstaraných z verejných prostriedkov v zmysle VZN                
č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom                       
pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov a návrh  na zrušenie uznesenia 
MZ v Nitre č. 234/2010 zo dňa 9. 9. 2010 mat. č. 269/2011

14. Návrh na zmenu v členstve Výboru mestskej časti č. 4 Klokočina mat. č. 289/2011

15. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 218/2010-MZ zo dňa                
9. 9. 2010 mat. č. 288/2011

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2011 o určení názvu ulice v časti 
mesta Párovské Háje mat. č. 254/2011

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2011 o určení názvu ulice v časti 
mesta Párovské Háje mat. č. 255/2011

18. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2011 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na rok 2012     mat. č. 252/2011

19. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 
o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1 mat. č. 175/2011

20. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra mat. č. 177/2011

21. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 22/2009                        
pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku 
mesta Nitry mat. č. 176/2011
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22. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Prenájom časti z pozemku parc. č. 462/3 kat úz. Mlynárce na ul. Považská“

mat. č. 270/2011

23. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 131/2011-MZ zo dňa                  
26. 5. 2011 (MŠ Za Humnami) mat. č. 260/2011

24. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 97/2011-MZ zo dňa                  
7. 4. 2011 (obyvatelia Kalinčiakovej ul. č. 12 a 14) mat. č. 265/2011

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Futbalový štadión FC 
Nitra – realizácia investičného zámeru mesta) mat. č. 240/2011

26. Návrh na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitry víťazovi OVS – Kupecká 14 
(Ing. Aladár Horváth Xedox, Novozámocká 104, 949 05 Nitra, IČO: 14042487)

mat. č. 261/2011

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 2904 
kat. úz. Nitra) mat. č. 257/2011

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (priamy 
odpredaj – pozemky parc. č. 720/2 a parc. č. 720/14 – Stavbárska ul.) mat. č. 267/2011

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Chladfruct, s. r. o., 
Dubíková 2, 949 01 Nitra) mat. č. 259/2011

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (KAMY s. r. o.,                    
F. Mojtu 14, 949 01 Nitra, IČO: 45989478) mat. č. 262/2011

31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Nitra (prenájom 
dvora parc. č. 2915 na Spojovacej ul. 1, 3, 5 a Hodžovej ul. 12, 14, 16, 18)

mat. č. 264/2011

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta Nitry (DOS Hollého, 
Bytový dom – Senior) mat. č. 278/2011

33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Zobor, pozemky 
„E“ KN parc. č. 2731, 3876, 3877 a 3908/3) mat. č. 281/2011

34. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov 
parc. č. 183/3 a parc. č. 183/4 kat. úz. Nitra) mat. č. 284/2011

35.  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Zobor „C“ 
KN parc. č. 1139/4, 1139/6, 1139/11) mat. č. 275/2011

36.  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Zobor, parc. 
č. 5343/1, Ľaliová ul.) mat. č. 276/2011

37.  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Horné 
Krškany „E“ KN parc. č. 182 – rýchlostná komunikácia) mat. č. 277/2011
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38.  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Kartel Nitra,               
s. r. o., Štúrova 155, 949 01 Nitra) mat. č. 280/2011

39.  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry                                
(A – nehnuteľnosť č. 1 – časť pozemku parc. č. 5492 kat. úz. Nitra, B – nehnuteľnosť č. 2         
– pozemok parc. č. 65/39 kat. úz. Kynek) mat. č. 285/2011

     
40.   Interpelácie

41. Diskusia

42. Návrh na uznesenie

43. Záver

Jozef  D v o n č ,  v. r. 




