
 1

 
Primátor 
mesta Nitry 
                                                                                Nitra  2. 9. 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 
 

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

12. septembra 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. 295/2007-MZ zo dňa               

23. 8. 2007 v bodoch A), B)     mat. č. 955/08  
 

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa                
14. 3. 2013        mat. č. 1023/2013 

 
      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 197/2013-MZ zo dňa                

27. 6. 2013        mat. č. 995/2013  
 
 

4. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa          
14. 12. 1995 v znení uznesenia MZ č. 206/2004-MZ a uznesenia MZ č. 88/2006-MZ 

mat. č. 1055/2013 
 

5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2013 mat. č. 1049/2013 
 

6. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach                
za I. polrok 2013       mat. č. 1033/2013 
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7. Informatívna správa o vykonaní zmeny správy o výsledku kontroly č. 6/2013 
mat. č. 926/2013-1 

 
8. Správa o výsledku kontroly opodstatnenosti vynaložených nákladov súvisiacich 

s investičnou akciou „Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov“ 
mat. č. 1050/2013 

 
9. Správa o výsledku NFK č. 14/2013 – čerpanie finančných prostriedkov                       

na predškolákov v MŠ za rok 2012    mat. č. 1061/2013 
 

10. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole, Ščasného č. 22 
Nitra        mat. č. 1063/2013 

 
11. Kontrola jestvujúcich reklamných zariadení na území mesta Nitry a ich porovnanie 

s počtom vydaných rozhodnutí o povolení reklamných zariadení mestom Nitra ako 
správnym orgánom       mat. č. 1071/2013 

 
12. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2013  

       mat. č. 1039/2013 
 

13. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 
mat. č. 1040/2013 

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

mat. č. 1070/2013 
 

15. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2014 v znení neskorších dodatkov  

mat. č. 1041/2013 
 

16. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „Bezpečný maják 
v meste“       mat. č. 1086/2013 

 
17. Návrh podnikateľského zámeru obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. 

mat. č. 1075/2013 
 

18. Návrh na realizáciu zámeru „Záhradníckych služieb“ v rámci činnosti príspevkovej 
organizácie Mestské služby Nitra    mat. č. 1062/2013 

   
19. Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry (Stavabbas, s. r. o. 

a MD REAL, s. r. o. „Čerešňový vrch 39 RD“)  mat. č. 1042/2013 
 

20. Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry („IBV Pri Háji, 
Kynek“)       mat. č. 1044/2013 

 
21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Zobor, parc. 

č. 4578/7, Dolnozoborská ul.)      mat. č. 1030/2013 
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22. Návrh na nakladanie s majetkom mesta (odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 
862, k. ú. Chrenová)      mat. č. 1031/2013 

 
 

23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Nitra 
(Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení Stavabbas, s. r. o. – vecné bremeno) 

mat. č. 1043/2013 
 

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra (k. ú. Nitra, parcela 
registra „C“ KN, parc. č. 160, park na Sihoti)  mat. č. 1002/2013 

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

Mlynárce (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení RELCO SLOVAKIA – 
vecné bremeno)      mat. č. 1046/2013 

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

Chrenová (Mestská elektráreň, a. s. v zastúpení Enermont, s. r. o. – vecné bremeno)
        mat. č. 1067/2013 

 
27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Západoslovenská 

distribučná, a. s. v zastúpení R. J. Transport, s. r. o, parc. č. 1867   a 2013, k. ú. 
Chrenová – vecné bremeno)     mat. č. 1057/2013 

 
28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ KN 

parc. č. 317/3, 317/4 a 317/15, k. ú. Mlynárce)   mat. č. 1051/2013 
 

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Tomáš Brath) 
mat. č. 1053/2013 

 
30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (stavba na cintoríne 

Chrenová)       mat. č. 1054/2013 
 

31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ZVS, a. s. - 
kanalizácia, parc. č. 1003/2, k. ú. Dolné Krškany – vecné bremeno)   

mat. č. 1056/2013 
 

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(IZOTOPCENTRUM s. r. o., Špitálska 6, 949 01 Nitra, IČO: 36563587, prenájom časti 
parc. č. 4217, k. ú. Nitra)                mat. č. 1058/2013 

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

pozemkov parc. č. 183/3 a 183/4, kat. úz. Nitra)  mat. č. 1060/2013 
 

34. 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. 1064/2013 

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

pozemku na Golianovej ul. v Nitre (MARTINÁK, s. r. o.)  mat. č. 1066/2013 
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36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (ANTALIMA,               
s. r. o. prenájom pozemku, k. ú. Nitra)   mat. č. 1074/2013 

 
37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 31/2013-MZ zo dňa       

21. 02. 2013 v znení uznesenia č. 161/2013-MZ zo dňa 09. 05. 2013 
(Západoslovenská distribučná, a. s., k. ú. Nitra)  mat. č. 1047/2013 

 
38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 139/2013-MZ zo dňa     

09. 05. 2013 (k. ú. Mlynárce, parc. č. 138/1 a 139/3 – obchodné centrum Möbelix) 
mat. č. 1059/2013 

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

15. 12. 2011 v znení uznesenia č. 27/2012-MZ zo dňa 02. 02. 2012, v znení uznesenia 
č. 234/2013-MZ zo dňa 27. 06. 2013, v znení uznesenia č. 256/2013-MZ zo dňa         
01. 08. 2013 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice na 
Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre)   mat. č. 1065/2013 

 
40. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 160/2013-MZ zo dňa 

09.05.2013 (Ing. arch. Tibor Zelenický)   mat. č. 1072/2013 
 

41. Návrh na zmenu uznesenia č. 40/2013-MZ zo dňa 21. 02. 2013 (Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – pozemok „C“KN parc. č. 
333/20 k. ú. Mlynárce)     mat. č. 1077/2013 

 
42. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 142/2013-MZ zo dňa  

09. 05. 2013 (Š. Lužbeťák a spol. )    mat. č. 1045/2013 
 

43. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (stavba 
súpisné číslo 966 – KINO LIPA na parc. č. 874/10 kat. úz. Chrenová) 

         mat. č. 1076/2013 
 

44. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
parc. č. 222/1 a parc. č. 1574/1, Mgr. Jakub Polák)  mat. č. 1079/2013 

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

(Ing. M. Brath – kat. územie Nitra, Kollárova ul., časť parc. registra E KN č. 1449/1 
a 1309)       mat. č. 1080/2013 

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

(Rímskokatolícka cirkev, nehnuteľnosti v k. ú. Nitra, Zobor, Dolné Krškany) 
         mat. č. 1081/2013 
 

47. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu Mesta Nitry k pozemku parc. „C“-KN č. 2192/1 kat. úz. 
Nitra ul. Štúrova)      mat. č. 1082/2013 

 
48. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 

pozemku kat. úz. Zobor ul. Klinčeková)   mat. č. 1083/2013 
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49. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (časť 
pozemku „C“KN parc. č. 286/6 a časť pozemku „E“KN parc. č. 361/1 k. ú. Veľké 
Janíkovce)       mat. č. 1084/2013 

 
50. Správa o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra s. r. o. s nebytovými priestormi 

mesta v zmysle Komisionárskej zmluvy č. j. 1490/07/OM za rok 2012 
mat. č. 1068/2013 

 
51. Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy 

spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. Komisionárskou zmluvou  
mat. č. 1069/2013 

 
52. Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta Nitry) 

mat. č. 981/2013-1 
53. Interpelácie 

 
54. Diskusia 

 
55. Návrh na uznesenie 

 
56. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Jozef  D v o n č ,  v. r.   
 
 


