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Primátor
mesta Nitry

                                                                            Nitra  16. 11. 2015                                                            
                    

                                                                                                  

P O Z V Á N K A

V zmysle § 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

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

26. novembra 2015 o 8.00 h

v zasadačke Mestského úradu v Nitre (č. dv. 118), Štefánikova tr. 60

P R O G R A M: 

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa              
14. 12. 1995   v bode a), b), c), d) mat. č. 19

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vynaložených finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta na investičné akcie – Oprava havarijných stavov školských budov, 
Opravy školských budov mat. č. 407/2015

5. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015    mat. č. 405/2015

6. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2015 
mat. č. 350/2015-2

7. Návrh Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií 2015 - 2016
mat. č. 310/2015-1

8. Analýza možnosti financovania komplexnej rekonštrukcie zimného štadióna v zmysle 
existujúcej projektovej dokumentácie mat. č. 414/2015

9. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra 
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 401/2015 
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10. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre                  
na I. polrok 2016 mat. č. 384/2015-1

11. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre mat. č. 415/2015

12. Informatívna správa o mzdovom ohodnotení zamestnancov materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry mat. č. 404/2015

13. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia organizácie mesta Nitra Základná umelecká 
škola Jozefa Rosinského, Vajanského ul. 1, 949 01 Nitra a návrh Dodatku č. 6 
Zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy mat. č. 413/2015

14. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002 o určení 
školských obvodov základných škôl v meste Nitra mat. č. 386/2015

15. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov   mat. č. 403/2015

16. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 2/2006 
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 
v znení Dodatku č. 1 a 2 mat. č. 406/2015

17. Správa o evidovaných požiadavkách na „Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta 
Nitra“ mat. č. 402/2015

18. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Odpredaj domov opatrovateľskej služby na Misionárskej ul. č. 7, 9 a 11 v Nitre“

mat. č. 392/2015

19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
o výmere 7 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/13, kat. úz. Chrenová)

mat. č. 396/2015

20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ZsVS, a. s., SO 01 –
V1 – prepojovacie potrubie HDPE PE 100 DN 200 na parc. č. 10/1 a parc. č. 1002/5            
v k. ú. Zobor – vecné bremeno) mat. č. 398/2015-1

21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku 
parc. č. 2014, k. ú. Nitra, Ministerstvo vnútra SR) mat. č. 222/2015-1

22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Elman a manž. –
odpredaj pozemkov, k. ú. Nitra) mat. č. 339/2015

23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (FOX ONE, s. r. o. -
prenájom pozemkov - telefónne kabíny) mat. č. 394/2015

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely „C“ 
KN č. 142/11 v kat. území Mlynárce – Damaro Slovakia, s. r. o.) mat. č. 397/2015
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25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (byt č. 59,                         
ul. Novomeského č. 4, kat. úz. Nitra) mat. č. 387/2015

26. Návrh na odňatie majetku vo vlastníctve Mesta Nitra z výkonu správy spoločnosti Službyt 
Nitra, s. r. o. (bývalá MŠ Kollárová) mat. č. 412/2015

27. Ponuka na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra (Hotel Nitra, s. r. o.)
mat. č. 399/2015

28. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 241/2015-MZ zo dňa           
11. 06. 2015 (odpredaj novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3864/5, k. ú. 
Nitra, Ing. Jozef Obrtáč s manželkou) mat. č. 409/2015

29. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2014-MZ zo dňa             
20. 11. 2014 v znení uznesenia č. 378/2015-MZ zo dňa 22. 10. 2015 (Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov 
a voľných plôch na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre)     mat. č. 1630/2014-B  

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

15. 12. 2011 v znení neskorších prijatých zmien (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom priestorov Mestskej tržnice na Štefánikovej ul. 50 
a Jurkovičovej ul. v Nitre) mat. č. 416/2015

31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2010-MZ zo dňa            
18. 11. 2010, v znení uznesenia č. 40/2011-MZ zo dňa 24. 02. 2011 v znení uznesenia č. 
361/2012-MZ zo dňa 13. 12. 2012, v znení uznesenia č. 303/2014-MZ zo dňa 9. 10. 2014 
(p. Brunovský – prenájom pozemku, k. ú. Chrenová) mat. č. 388/2015

32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 306/2015-MZ zo dňa           
10. 09. 2015 (RH Invest, spol. s r. o., odpredaj časti pozemku „C“ KN par. č. 720/1, 
Párovská ul.) mat. č. 391/2015

33. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 217/2015-MZ zo dňa           
11. 06. 2015 (Dúhové bývanie, s. r. o., odpredaj častí z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 
4821/1, k. ú. Nitra) mat. č. 411/2015

34. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 116/2015-MZ zo dňa 
19. 03. a 09. 04. 2015 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
– Vladimír Kukla, Cintorínska 31, Topoľčiansky, prenájom parc. č. 7156/4 v kat. území 
Nitra) mat. č. 389/2015

35. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 
novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 4821/148 až 4821/312, k. ú. Nitra, 
PROXENTA Private Equity, s. r. o.) mat. č. 410/2015

36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Stability Invest, 
s. r. o., odpredaj časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4821/1, k. ú. Nitra)

mat. č. 408/2015
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37. Interpelácie

38. Diskusia

39. Návrh na uznesenie

40. Záver

Jozef  D v o n č ,  v. r.    




