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Primátor 
mesta Nitry 
                                                                                Nitra  14. 6. 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 
 

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

27. júna 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. 181/1995-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. 103/2013-MZ zo dňa 
14. 3. 2013         mat. č. 962/2013 

 
4. Správa o výsledku kontroly zmluvne dohodnutých úkonov vykonávaných 

subdodávateľmi údržby zelene so skutočne zrealizovanými úkonmi a opodstatnenosť 
ich vyplatenia Mestskými službami Nitra    mat. č. 977/2013 

 
5. Správa o výsledku kontroly zameranej na opodstatnenosť zmien a doplnkov 

Územného plánu mesta Nitry v rokoch 2007 a 2008  mat. č. 982/2013 
 

6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2013 – dodržiavanie VZN Mesta 
Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov                 
so zameraním na dotácie na karate a box    mat. č. 985/2013 
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7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly krátkodobých záväzkov mesta                  
k  31. 12. 2012       mat. č. 969/2013 

 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 

mat. č. 968/2013 
 

9. Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                    
na II. polrok 2013      mat. č. 952/2013 

 
10. Návrhy na zmeny v členstve v Komisii MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky 

a zdravotníctvo a v Komisii MZ v  Nitre pre dopravu, životné prostredie, 
verejnoprospešné služby a verejný poriadok   mat. č. 951/2013 

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

na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu  mat. č. 978/2013 
 

12. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra                   
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu  mat. č. 979/2013 

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

pre cieľovú oblasť osveta, výchova a vzdelávanie do 2 000 €  
mat. č. 955/2013 

 
14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 134/2010-MZ zo dňa 

6. 5. 2010 v znení uznesenia č. 209/2012-MZ zo dňa 6. 9. 2012  
mat. č. 1000/2013 

 
15. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno                
-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  
        mat. č. 956/2013 

 
16. Návrh na odčlenenie elokovaného pracoviska Orechov Dvor z MŠ Dolnočermánska 

57 bez právnej subjektivity a jeho následné  začlenenie do organizačnej štruktúry ako 
elokovaného pracoviska  MŠ  pri ZŠ s MŠ Novozámocká 129 na základe delimitácie 
pracovnoprávnych vzťahov, delimitácie záväzkov a pohľadávok a delimitáciu príjmov 
a výdavkov (finančná delimitácia) Mesta Nitra na ZŠ s MŠ Novozámocká 129 
s účinnosťou od 1. 8. 2013 v rozsahu a stave ku dňu 31. 7. 2013   
        mat. č. 947/2013 

 
17. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 

o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č. 1, 2, 3 
mat. č. 986/2013 

 
18. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 

o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 a 2 mat. č. 1016/2013 
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19. Protest prokurátora č. Pd 164/2013-6 zo dňa 24. 5. 2013 proti § 2 bod 9, § 9 bod 7, 
bod 8 písm. a), § 10 bod 3, bod 4, bod 5, § 12 bod 2 Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Nitra č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 a 2 
        mat. č. 1015/2013 

 
20. Protest prokurátora č. Pd 162/2013-5 zo dňa 27. 5. 2013 proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Nitra č. 20/2009 Starostlivosť o zeleň a správa zelene na území 
mesta Nitry        mat. č. 1017/2013  

 
21. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013 

 mat. č. 988/2013 
 

22. Návrh využitia objektu “Hotela Tenis“ nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 810/15 
v k. ú. Chrenová (Centrum Slniečko, n. o.)   mat. č. 995/2013 

 
23. Návrh na umiestnenie tureckého vojnového pamätníka a obnovu tureckých vojnových 

hrobov v Nitre      mat. č. 905/2013-1 
 

24. Projekt  „Mestské zásahy Nitra 2013“ (Projekt aktivácie a participácie obyvateľov) 
 mat. č. 970/2013 

 
25. Potvrdenie o dodržiavaní podmienok pre prijatie úveru  mat. č. 1018/2013  

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

 mat. č. 1004/2013 
 

27. Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2014 
 mat. č. 1003/2013 

 
28. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Krčméryho 2, Nitra ako prípad hodný 

osobitného zreteľa pre Súkromnú základnú umeleckú školu a Súkromné 
konzervatórium H. Madariovej    mat. č. 1006/2013 

 
29. Návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta Nitry a v správe 

príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb so sídlom Baničova 12, 
Nitra (Diecézna charita Nitra, Samova 4, 950 50 Nitra) mat. č. 1001/2013 

 
30. Návrh na pridelenie bytu obstaraného 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 pre zamestnanca 
spoločnosti  FOXCONN Slovakia s. r. o. a návrh na zrušenie uznesenia MZ v Nitre č. 
260/2011-MZ zo dňa 8. 9. 2011    mat. č. 930/2013 

 
31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Košovan - kat. 

územie Nitra, časť parc. registra C KN č. 2287)  mat. č. 884/2013 
 

32. Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry (Západoslovenská 
distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518) mat. č. 960/2013 
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33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Hodál a spol. 
– zámena Višňová ul.)     mat. č. 961/2013 

 
34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 170/2013-MZ zo dňa 

9. 5. 2013 (COA, s. r. o.)     mat. č. 1019/2013 
 

35. Návrh na nakladanie s majetkom mesta (odpredaj časti pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 904/62, k. ú. Chrenová pre Centrálnu obstarávaciu agentúru, s. r. o. skrátený 
názov COA, s. r. o.)      mat. č. 963/2013 

 
36. Informatívna správa k návrhu štúdie funkčného a prevádzkového využitia časti 

mestského parku na Sihoti v Nitre     mat. č. 984/2013 
 

37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (mestský park 
v Nitre na Sihoti)      mat. č. 913/2013-1 

 
38. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 

verejnej súťaže: “Odpredaj nehnuteľností na Braneckého ul. č. 12 v Nitre, stavby súp. 
č. 1527 na parc. č. 7753/1, pozemku „C“ KN parc. č. 7753/1 a pozemku „C“ KN parc. 
č. 7753/2 k. ú. Nitra“      mat. č. 987/2013 

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

Chrenová (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení NR - PoVa – vecné 
bremeno, Vašinova ul.)     mat. č. 966/2013 

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

o výmere 10 m2 z pozemku parc. „C“ KN č. 2209/1 kat. úz. Chrenová – Ing. Veronika 
Húsková, Spojovacia 4, Nitra a Ing. Martin Miklis, Škultétyho 531/10, Nitra) 

 mat. č. 972/2013 
 

41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku 
parc. reg. „C“-KN č. 2764/3 kat. úz. Nitra o výmere cca 98 m2 na Staničnej ulici)  

 mat. č. 973/2013 
 

42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. „C“ 
– KN č. 4066/2 a budova transformačnej stanice súp. č. 2952 na prac. „C“ – KN                   
č. 4066/2 vrátane technológie, kat. úz. Nitra ul. Borová) mat. č. 974/2013 

 
43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 

pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre    mat. č. 983/2013 
 

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, parcela 
registra „C“ KN, parc. č. 7261/201, križovatka Hviezdoslavova tr. a Kmeťova ul.)  

 mat. č. 989/2013 
 
45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (k. ú. Nitra parcely 

registra „C“ KN, parc. č. 159 a parc. č. 160, park na Sihoti)  mat. č. 990/2013 
 

46. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
o výmere 11 m2 z pozemku parc. č. 1660 kat. úz. Zobor) mat. č. 994/2013 
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47. Návrh na nakladanie s majetkom mesta (odpredaj pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 1691, k. ú. Nitra, JUDr. Matúš Filo)   mat. č. 997/2013 
 

48. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry (verejná 
splašková a výtlaková splašková kanalizácia v Priemyselnej zóne Nitra – JUH, Dolné 
Krškany)        mat. č. 957/2013 

 
49. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku             

„C“ KN parc. č. 377/4 k. ú. Chrenová)   mat. č. 958/2013 
 

50. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku  
„E“ KN parc. č. 142/1 k. ú. Mlynárce)   mat. č. 959/2013 

 
51. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 

pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre    mat. č. 1005/2013 
 

52. Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry (úprava výšky nájomného 
– Poliklinika Chrenová, Poliklinika Klokočina a Zubná poliklinika Párovce) 

mat. č. 992/2013 
 

53. Návrh na zmenu účelového určenia majetku (budova MŠ na Párovskej ul., súp. č. 
1201)        mat. č. 998/2013 

 
54. Návrh na nakladanie s majetkom mesta (prenájom budovy MŠ na Párovskej ul., súp. č. 

1201)        mat. č. 999/2013 
 

55. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2013-MZ zo dňa 
9. 5. 2013 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. 
Nitra a Párovské Háje  prenájom časti pozemkov pre Združenie „JUŽNÝ PRAMEŇ“ 
Nitra)        mat. č. 1009/2013 

 
56. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 126/2012-MZ zo dňa 

24. 5. 2012 (NISAT, spol. s. r. o.)    mat. č. 964/2013 
 

57. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 115/2010-MZ zo dňa                     
6. 5. 2010 v znení uznesenia č. 189/2012-MZ zo dňa 28. 6. 2012 (SPF – prepojovacia 
komunikácia, GP č. 15/2009)    mat. č. 965/2013 

 
58. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo dňa 

15. 12. 2011 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice                 
na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre)  mat. č. 967/2013 

 
59. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 90/2013-MZ zo dňa 

14. 3. 2013 (skatepark – Športovo-rekreačný komplex Popradská – Kmeťova) 
 mat. č. 971/2013 

 
60. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 358/2012-MZ zo dňa 

13. 12. 2012 (zámena nehnuteľností s NSK v k. ú. Nitra, Mlynárce, Chrenová) 
 mat. č. 996/2013 
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61. Návrh na odpustenie pohľadávky (DROMOS s. r. o., Svätoplukova 13, Nitra) 
 mat. č. 993/2013 
 

62. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
parc. č. 6915/4 a 6906 – telocvičňa Hlboká ul.)  mat. č. 1007/2013 

 
63. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                      

(k. ú. Zobor, parc. č. 4578/7, Dolnozoborská ul.)  mat. č. 1008/2013 
 

64. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok 
„C“KN parc. č. 317/3 k. ú. Mlynárce)   mat. č. 1010/2013 

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

(časť pozemku „C“KN parc. č. 7261/201 k. ú. Nitra) mat. č. 1011/2013 
 

66. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                       
(k. ú. Chrenová, pozemok „C“KN parc. č. 1114/1)  mat. č. 1012/2013 

 
67. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (stavba                

na cintoríne Chrenová)     mat. č. 1013/2013 
 

68. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                     
(Tomáš Brath)      mat. č. 1014/2013 

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

(Miroslav Hinca)      mat. č. 1020/2013 
 

70. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu                       
a pozemku          mat. č. 980/2013 

 
71. Návrh na odpredaj voľných bytov vo vlastníctve mesta Nitry v zmysle VZN č. 2/95 

o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry 
 mat. č. 981/2013 

72. Interpelácie 
 

73. Diskusia 
 

74. Návrh na uznesenie 
 

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


