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Primátor 
mesta Nitry 
                                                                                Nitra  14. 6. 2012                               
 

 

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 
 

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

28. júna 2012 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. 111/2001 zo dňa 10. 5. 2001 
v bode d)          mat. č. 1242 
    

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania VZN č. 1/2001 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Nitry v znení dodatkov so zameraním na dotácie na podporu 
mládežníckeho športu        mat. č. 569/2012 

 
5.  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky mesta – výdavková 

položka 636 nájomné za nájom       mat. č. 560/2012 
 

6.  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v Základnej škole kniežaťa 
Pribinu, ul. A. Šulgana č. 1 v Nitre      mat. č. 545/2012 

 
7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2012   

          mat. č. 561/2012 
 

8.  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov 
ZOBOR na rok 2012        mat. č. 559/2012 
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9.  Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu mesta Nitry na rok 2013  mat. č. 567/2012 
 

10.  Informatívna správa o stave areálu bývalej kafilérie v Nitre   mat. č. 551/2012 
 

11.  Návrh na pomenovanie Telocvične, Parkové nábrežie č. 27, Nitra na Zápasnícku halu Júliusa 
Strniska         mat. č. 574/2012 

 
12.  Informatívna správa o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2012/2013 mat. č. 557/2012 
 

13.  Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta 
Nitry          mat. č. 459/2012-1 

 
14.  Návrh na rozpis finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia 

na rok 2012          mat. č. 470/2012-1 
 

15.  Návrh dodatkov zriaďovacích listín základných škôl a centra voľného času 
          mat. č. 555/2012 
 

16.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2012 o určení názvu ulice v časti 
mesta Zobor         mat. č. 556/2012 

 
17.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2012 o určení názvu ulice v časti 

mesta Párovské Háje        mat. č. 562/2012 
 

18.  Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry     mat. č. 582/2012 

 
19.  Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2004 o zásadách 

nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov  
          mat. č. 546/2012 
 

20.  Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 23/2008 
o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra a návrh na zrušenie uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 65/2012-MZ    mat. č. 570/2012 

 
21.  Návrh na schválenie personálnych a organizačných zmien v spoločnosti Nitrianska 

investičná, s. r. o. a návrh čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti             
na II. polrok 2012         mat. č. 577/2012 

 
22.  Návrh na dodatočné prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na cieľovú oblasť telesná 

kultúra         mat. č. 589/2012 
 

23.  Návrh Smernice mesta Nitry č. 5/2012 o riešení nájomných vzťahov a úhrade energií 
a služieb mimovládnych a neziskových organizácií pôsobiacich na území mesta Nitry  

          mat. č. 547/2012 
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24.  Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                        
na II. polrok 2012         mat. č. 527/2012 

 
25.  Návrh Časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na II. polrok 2012 

          mat. č. 587/2012 
 

26.  Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné 
obdobie 4 rokov od zloženia sľubu      mat. č. 568/2012 

 
27. Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Kynek (kanalizácia) 

          mat. č. 565/2012 
 

28.  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra, odkúpenie nehnuteľností 
do vlastníctva Mesta Nitry (Tomková, parcela č. 1065/341, k. ú. Veľké Janíkovce) 

          mat. č. 491/2012-2 
 

29.  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra, odkúpenie nehnuteľnosti 
do vlastníctva Mesta Nitra (Kellner – zámena a prenájom časti parcely kat. úz. Nitra                    
na Potravinárskej ulici)       mat. č. 512/2012-2 

 
30.  Návrh na nakladanie s majetkom mesta – prenájom pozemku na Mestskej tržnici                       

na Štefánikovej ul. 50 v Nitre (New York hot-dog s. r. o.)  mat. č. 581/2012 
 

31.  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jaroslav Michalička 
TLAČIAREŇ JAMIS, IČO: 33959838, Topoľova 2, 949 01 Nitra) mat. č. 563/2012 

 
32.  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Kupecká ul. č. 12 

v Nitre)         mat. č. 564/2012 
 

33.  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra a odkúpenie 
nehnuteľností (NSK – MŠ Javorová v k. ú. Chrenová, SPŠ Stavebná – Cabajská ul. v k. ú. 
Nitra a OA – Bolečkova v k. ú. Mlynárce)     mat. č. 566/2012 

 
34.  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku 

parc. „C“ – KN č. 2189 kat. úz. Nitra)     mat. č. 576/2012 
 

35.  Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitry v k. ú. Veľké Janíkovce (Agro 
Janíkovce s. r. o., Záborského 42, Bratislava IČO 36848891, „IBV Janíkovce“) 

          mat. č. 580/2012 
 

36.  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra a odkúpenie 
nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra (Pardon s. r. o., ul. J. Kráľa 65, Nitra, parc. č. 
720/1 v k. ú. Nitra)        mat. č. 558/2012 

 
37.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2012-MZ zo dňa                 

5. 4. 2012 (Matušincova ul., k. ú. Veľké Janíkovce)   mat. č. 578/2012 
 

38.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77/2011-MZ zo dňa                   
7. 4. 2011 (Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra /prebytočné 
nehnuteľnosti/, G – nehnuteľnosť č. 7 – budova na Braneckého č. 12) mat. č. 487/2012  
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39.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 115/2010-MZ zo dňa               

6. 5. 2010 (SPF – prepojovacia komunikácia, GP č. 15/2009)  mat. č. 540/2012   
 

40.  Návrh na odovzdanie nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Nitry do správy 
príspevkovej organizácii Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7, Nitra 

          mat. č. 588/2012 
   

41.  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (K. ú. Nitra, „C“ 
KN parc. č. 8320 a 8284/1)       mat. č. 583/2012 

 
42.  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 

pozemkov parc. reg. „C“ – KN č. 349/2 a 349/3 kat. úz. Nitra, Župné nám. č. 1) 
          mat. č. 584/2012  
 

43.  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku 
parc. „C“-KN č. 4934 kat. úz. Nitra na Kostolnej ulici)   mat. č. 586/2012 

 
44.  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 príslušných 
dodatkov vo verejnom záujme      mat. č. 544/2012 

 
45.  Interpelácie 

 
46.  Diskusia 

 
47.  Návrh na uznesenie 

 
48.  Záver 

 
 
 
 
         
 
 
 
        Jozef  D v o n č  
 


