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Primátor 
mesta Nitry 
                                                                                Nitra  2. 12. 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 
 

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

12. decembra 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. 111/2001-MZ zo dňa 

10. 5. 2001 v bode d)      mat. č. 1242 
 

4. Správa o výsledku kontroly žiadostí súvisiacich s prevodom a prenájmom majetku, 
doručených odboru majetku, ktoré neboli predložené na rokovanie MZ  
        mat. č. 1189/2013 

 
5. Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2013 

mat. č. 1191/2013 
 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 
mat. č. 1190/2013 
 

7. Návrh Dodatku č. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry mat. č. 1217/2013 
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8. a) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2014 - 2016   
mat. č. 1202/2013                    

      b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2014 
- 2016 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014  mat. č. 1202/2013-a 

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

mat. č. 1225/2013 
 

10. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013 
mat. č. 1176/2013 

 
11. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2013 

mat. č. 1226/2013 
 

12. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2014 pre cieľové oblasti: 
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych 

hodnôt 
b) záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností 

mat. č. 1188/2013 
 
13. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2009 

o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4  
         mat. č. 1215/2013 

 
14. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom 

poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. 
v Nitre v znení dodatku č. 1, 2 a 3    mat. č. 1216/2013 

 
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4/2013 o určení názvu ulice 

v časti mesta Staré Mesto     mat. č. 1166/2013 
 
16. Návrh dokumentu „Program rozvoja bývania Mesta Nitry“  mat. č. 1186/2013 

 
17. Návrh na opätovné zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd 

Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 1192/2013 
 

18. Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                
na I. polrok 2014      mat. č. 1177/2013 

 
19. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 

verejnej súťaže: „Odpredaj stavby súpisné číslo 966 – KINO LIPA na pozemku parc. 
č. 874/10 a pozemku registra „C“ KN parc. 874/10 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1 515 m2, kat. úz. Chrenová“   mat. č. 1196/2013 

 
20. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 

verejnej súťaže: „Odpredaj novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. č. 222/6 – 
ostatná plocha o výmere 1 979 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 90/2013               
zo dňa 20. 11. 2013 z pozemku parc. č. 222/1 – ostatná plocha o výmere 18 853 m2,     
k. ú. Nitra, Podzámska ulica“     mat. č. 1224/2013 
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21. 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. 963/2013-1 

 
22. Návrh na nakladanie 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. 1103/2013 
 

23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ZVS, a. s. - 
kanalizácia - čerpacia stanica ČS2 -  parc. č. 364/3 a čerpacia stanica ČS4 -  parc. č. 
1066/409, k. ú. Veľké Janíkovce – vecné bremeno)  mat. č. 1179/2013 

 
24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ZVS, a. s. – 

kanalizácia – čerpacia stanica ČS1 -  parc. reg. C KN č. 65/49, k. ú. Kynek – vecné 
bremeno)       mat. č. 1180/2013 

 
25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Hudáč – odpredaj 

častí pozemkov, k. ú. Mlynárce)    mat. č. 1184/2013 
 

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Malý a manž. 
– odpredaj pozemkov Tehelná ul.)    mat. č. 1185/2013 

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

o výmere 9 m2 z pozemku parc. č. 904/62, kat. úz. Chrenová  
mat. č. 1193/2013 

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

o výmere 7 m2 z pozemku parc. č. 874/13, kat. úz. Chrenová)  
mat. č. 1194/2013 

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

parc. č. 462/3, kat. úz. Mlynárce pre spoločnosť LOKATRADE s. r. o. Nitra) 
mat. č. 1195/2013 

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

nebytového priestoru č. 157 na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre 
mat. č. 1199/2013 

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

(Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení TEMPLUS, s. r. o. – vecné bremeno) 
mat. č. 1201/2013 

 
32. Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva Mesta Nitry v k. ú. Nitra a Dolné 

Krškany (JUDr. Kollárová, správca konkurznej podstaty) mat. č. 1204/2013 
 

33. Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. úz. Párovské Háje 
(Chodník OS „PRAMEŇ“ Nitra – Klokočina“)  mat. č. 1206/2013 

 
34. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy kniežaťa Pribinu, 

Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra     mat. č. 1207/2013 
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35. Návrh na nakladanie so spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 6358/26854                       

na pozemku p. č. 433/2, k. ú. Nitra, Ul. Janka Kráľa 1055/54)  
mat. č. 1208/2013 

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v správe 
príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb – prenájom nebytových 
priestorov v objekte Baničova 14     mat. č. 1214/2013 

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

nebytového priestoru č. 253 na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre  
mat. č. 1223/2013 

 
38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 276/2012-MZ zo dňa                

18. 10. 2012 (Združenie Lány, Hlboká 73, 940 01 Nitra, IČO: 42115345 – prevzatie 
verejného osvetlenia, k. ú. Párovské Háje)   mat. č. 1181/2013 

 
39. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 284/2013-MZ zo dňa     

12. 09. 2013 (Mestská elektráreň, a. s. v zastúpení Enermont, s. r. o. – vecné bremeno) 
mat. č. 1187/2013 

 
40. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 136/2012-MZ zo dňa     

24. 05. 2012 (Návrh na nakladanie s majetkom mesta – prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov na Mestskej tržnici na Štefánikovej ul. 50 a na Jurkovičovej ul. 
v Nitre)       mat. č. 1198/2013 

 
41. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 287/2013-MZ zo dňa     

12. 09. 2013 (Ing. Tomáš Brath)    mat. č. 1203/2013 
 

42. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 351/2013-MZ zo dňa 
17. 10. 2013 (zámer odpredaja – manž. Haulikovci) mat. č. 1211/2013 

 
43. Návrh na zmenu uznesenia č. 393/2013-MZ zo dňa 14. 11. 2013 (Návrh na zámer 

nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“KN parc. č. 
131/5, k. ú. Mlynárce)     mat. č. 1213/2013 

 
44. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 214/2013-MZ zo dňa 

27. 6. 2013 (mestský park v Nitre na Sihoti)   mat. č. 1221/2013 
 

45. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 293/2013-MZ zo dňa                    
12. 09. 2013 (ANTALIMA, s. r. o., prenájom pozemku, k. ú. Nitra) 

mat. č. 1183/2013 
 
46. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ZsVS, a. s. 

– zámena nehnuteľností v k. ú. Mlynárce)   mat. č. 1209/2013 
 

47. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ORCOM  
s. r. o. – odpredaj nehnuteľností v areáli býv. Elitexu – k. ú. Dolné Krškany) 

mat. č. 1210/2013 
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48. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Mlynárce, „C“KN parc. č. 425/78 a 559/7)   mat. č. 1212/2013 

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

časti pozemku kat. úz. Zobor ul. Strmá)   mat. č. 1222/2013 
 

50. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                       
(Ing. Matejbus a manž. – odpredaj pozemku Plynárenská ul., k. ú. Chrenová)  

mat. č. 1182/2013 
 

51. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (časť parc. 
č. 874/13 a parc. č. 874/14 o výmere cca 170 m2  , kat. úz. Chrenová) 

mat. č. 1218/2013 
52. Interpelácie 

 
53. Diskusia 

 
54. Návrh na uznesenie 

 
55. Záver 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
        Jozef  D v o n č ,  v. r.  
 
 
 


