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Primátor 
mesta Nitry 
                                                                                Nitra  28. 2. 2013                              

 

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 
 

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

14. marca 2013 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. 301/2012-MZ               
zo   dňa 15. 11. 2012        mat. č. 703/2012  

 
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Základnej školy Na Hôrke č. 30, Nitra 

s osobitným zameraním na financovanie školského klubu   mat. č. 842/2013 
 
5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012   mat. č. 843/2013 

 
6. Správa o požiarovosti na území mesta Nitry za rok 2012   mat. č. 835/2013 

 
7. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2012   mat. č. 836/2013 

 
8. Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2012   mat. č. 848/2013 

 
9. Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013                       

pre cieľovú oblasť telesná kultúra a rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, 
ochrana a šírenie kultúrnych hodnôt do 2000,- €   mat. č. 830/2013 

 
10. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013  

          mat. č. 841/2013 
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11. Návrh organizačnej štruktúry Správy zariadení sociálnych služieb   mat. č. 850/2013 
 
12. Akčný plán „Nitra pre všetkých“ – Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov

         mat. č. 847/2013
           

13. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra                   
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu    mat. č. 801/2013 

 
14. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra                  

na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu    mat. č. 802/2013 
 

15. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra                  
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu   mat. č. 803/2013 

 
16. Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra                    

na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu    mat. č. 804/2013 
 

17. Návrh územnoplánovacej dokumentácie: „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu 
Centrálnej mestskej zóny v Nitre“     mat. č. 859/2013 

 
18. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 14/2007, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre  
          mat. č. 860/2013 
 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2013 o zneškodňovaní 
obsahu žúmp na území Mesta Nitry      mat. č. 833/2013 

 
20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2013 o niektorých 

podmienkach držania psov      mat. č. 855/2013 
 

21. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
žiaka jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom                  
na území mesta Nitry       mat. č. 823/2013 

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

zariadenia na rok 2013       mat. č. 824/2013 
 

23. Návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy – „kniežaťa Pribinu“ 
Andreja Šulgana 1, Nitra, 949 01 a Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Základnej školy – Škultétyho 1, Nitra    mat. č. 825/2013 

 
24. Návrh na doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie „Správa športových 

a rekreačných zariadení mesta Nitry“    mat. č. 851/2013  
 
25. Žiadosť Mareka Kováča – prevádzka masérskych služieb o zníženie výšky nájomného 

          mat. č. 854/2013 
 

26. Žiadosť Dany Repovej – Sport Cafe o zníženie výšky nájomného  mat. č. 852/2013 
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27. Žiadosť PaedDr. Petra Madu – prevádzka reštauračného zariadenia o započítanie 
preinvestovaných prostriedkov, resp. odpustenie časti dlhu  mat. č. 853/2013 

 
28. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 

verejnej súťaže: „Prenájom nebytových priestorov o výmere 227,25 m2 v Poliklinike 
Chrenová na Fatranskej ul. č. 12 v Nitre“    mat. č. 858/2013 

 
29. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 

verejnej súťaže: „Prenájom nebytových priestorov o výmere 225,35 m2 v Poliklinike 
Chrenová na Fatranskej ul. č. 12 v Nitre“    mat. č. 862/2013 

 
30. Návrh cenových relácií na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach                       

vo vlastníctve Mesta Nitry v prospech spol. Západoslovenská distribučná, a. s. 
          mat. č. 871/2013 
 

31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Dolné 
Krškany (Západoslovenská distribučná, a. s., v. z. Enermont, s. r. o.)  

          mat. č. 846/2013 
 

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Veľké 
Janíkovce (Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava)  mat. č. 861/2013 

 
33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v  kat.                       

úz. Chrenová (NDS, cestná kanalizácia – vecné bremeno)  mat. č. 845/2013 
 

34. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zberné dvory 
separovaného odpadu)      mat. č. 844/2013 

 
35. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitry – zmena výšky nájomného za prenájom 

nebytových priestorov a voľných plôch na Štefánikovej ulici č. 50 a pozemkov                 
pod stánkom na Jurkovičovej ulici v Nitre     mat. č. 827/2013 

 
36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (futbalové ihrisko, 

k. ú. Dolné Krškany, časť parc. č. 1718/1)    mat. č. 834/2013 
 

37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (spoločnosť JOJO, 
s. r. o.,  Cintorínska 10, Nitra)     mat. č. 818/2013 

 
38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra 

(Kršková, Vojtech, Švantner, ul. J. Mrvu)    mat. č. 838/2013 
 

39. Návrh na bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti v kat. úz. Nitra (KABASHI s. r. o., 
Mostná 46/234, Nitra)      mat. č. 819/2013 

 
40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Dami Invest               

s. r. o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, IČO: 45636915, prenájom časti parc. č. 
4621)         mat. č. 849/2013 

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

pozemku registra „C“ KN parc. č. 7613 kat. úz. Nitra)  mat. č. 856/2013 
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42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 

pozemku registra „E“KN parc. č. 3559 kat. úz. Nitra)  mat. č. 857/2013 
 

43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/13 kat. úz. Chrenová) mat. č. 863/2013 

 
44. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry do správy 

príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra (chodník na pozemku parc. č. 290 k. ú. 
Nitra)         mat. č. 832/2013 

 
45. Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Správe 

športových a rekreačných zariadení Mesta Nitry (Skatepark – Športovo-rekreačný 
komplex Popradská – Kmeťova)     mat. č. 839/2013 

 
46. Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii 

Mestské služby Nitra        mat. č. 840/2013 
 

47. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 84/2012-MZ zo dňa             
5. 4. 2012 (NSK, časť cesty III. triedy na parc. č. 3812/8  mat. č. 837/2013 

 
48. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 280/2011-MZ zo dňa 

8. 9. 2011 (k. ú. Zobor, pozemky „E“ KN parc. č. 2731, 3876, 3877 a 3908/3) 
          mat. č. 815/2013 
 

49. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 183/2012-MZ zo dňa 
28. 6. 2012 (NSK – MŠ Javorová v k. ú. Chrenová, SPŠ Stavebná – Cabajská ul.               
v  k. ú. Nitra a OA – Bolečkova v  k. ú. Mlynárce)   mat. č. 816/2013 

 
50. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 356/2012-MZ zo dňa 

13. 12. 2012 (prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1279/18, k. ú. Horné 
Krškany pre Alenu Miklášovú)     mat. č. 831/2013 

 
51. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Horné 

Krškany, „C“ KN parc. č. 278/2)     mat. č. 812/2013 
 

52. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (kat. územie 
Nitra, časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 7261/102 – Volek mat. č. 864/2013 

 
53. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Košovan – 

kat. územie Nitra, časť parc. registra „C“ KN č. 2287)  mat. č. 865/2013 
 

54. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (kat. územie 
Kynek, časť parc. registra „E“ KN č. 89/1, ktorá tvorí majetkovú podstatu parciel 
registra „C“ KN č. 89/142 a 89/143)     mat. č. 866/2013 

 
55. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

parc. č. 5299/2 a 5299/3, Hornočermánska ul.)   mat. č. 867/2013 
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56. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                       
(časť pozemku „C“ KN parc. č. 858/1 k. ú. Nitra)   mat. č. 869/2013 

 
57. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                      

(časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 5492 kat. úz. Nitra) mat. č. 870/2013 
 

58. Interpelácie 
 

59. Diskusia 
 

60. Návrh na uznesenie 
 

61. Záver 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
        Jozef  D v o n č ,  v. r.  
 
 
 
 


