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Primátor
mesta Nitry

                                                                            Nitra  7. 12. 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

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

17. decembra 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

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa           
10. 05. 2001 v bode d) mat. č. 1242

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa           
14. 03. 2013    mat. č. 1023/2013

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 386/2015-MZ zo dňa           
22. 10. 2015 mat. č. 419/2015

4. Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta 
v znení dodatkov, v časti § 1 odst. 1 písm. b) – vyhradenie verejného priestranstva                
na trvalé parkovanie mat. č. 428/2015

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 mat. č. 427/2015

6. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom    
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mat. č. 436/2015

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 4/2015 o poskytovaní 
elektronických služieb mat. č. 438/2015
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8. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľové oblasti: 
     a/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností   
     b/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt

mat. č. 433/2015

9. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľové oblasti:  
a) sociálna oblasť 
b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom

mat. č. 442/2015

10. a) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2016 - 2018 mat. č. 426/2015
b) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016    

s výhľadom na roky 2017-2018      mat. č. 426/2015-a

11. Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA 
Nitra, a. s. za rok 2014 a návrh jej vysporiadania mat. č. 456/2015

12. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra na rok 2015 
mat. č. 441/2015-1

13. Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2015           mat. č. 432/2015

14. Informatívna správa o Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2015, 2016
mat. č. 434/2015

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

16. Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre mat. č. 423/2015

17. Návrh na doplnenie člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie,       
správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov mat. č. 424/2015

18. Návrh na zrušenie Redakčnej rady mesta Nitra, uznesenia Mestského zastupiteľstva    
v Nitre č. 93/2009-MZ zo dňa 7. 5. 2009 v znení uzn. č. 116/2011-MZ zo dňa 26. 5. 2011, 
v znení uzn. č. 25/2015-MZ zo dňa 5. 2. 2015 a návrh na zriadenie Rady masmediálnej 
komunikácie a schválenie Štatútu Rady masmediálnej komunikácie mat. č. 425/2015

19. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre             
na I. polrok 2016 mat. č. 393/2015

20. Návrh Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb mat. č. 453/2015

21. Návrh organizačnej štruktúry príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra
mat. č. 381/2015-1

22. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Prenájom stĺpov verejného osvetlenia v meste Nitra a prevádzka Orientačného 
a informačného systému v meste Nitra“ mat. č. 455/2015
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23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového 
priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre mat. č. 454/2015

24. Návrh na nakladanie 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. 452/2015

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra 
(Západoslovenská distribučná, a. s., stavba „NA Nitra rekonštrukcia Prednádražie –
NNK“) mat. č. 450/2015

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 5480/5, kat. úz. Zobor) mat. č. 395/2015

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ 
KN parc. č. 2075/1, k. ú. Nitra) mat. č. 443/2015

28. 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. 429/2015

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra   (prenájom časti 
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 890/10 a parc. č. 890/48, kat. úz. Chrenová                    
pre spoločnosť MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, Nitra)

mat. č. 430/2015

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre mat. č. 377/2015

31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  (odpredaj 
novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 3864/5, 3864/6 a 3855/11, k. ú. Nitra, 
Ing. Jozef Obrtáč s manželkou Ing. Janou Obrtáčovou) mat. č. 449/2015

32. Návrh na odňatie z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. – MŠ Nedbalova ul. 
mat. č. 447/2015

33. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. (technické zhodnotenie budovy súp. č. 104 – prístavba 
s podkrovím, býv. ZŠ Svätourbanská ul.) mat. č. 448/2015

34. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. (areál objektu Na Hôrke č. 30, parc. č. 462/60 – zast. 
plocha a nádvorie, k. ú. Mlynárce) mat. č. 440/2015

35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 314/2015-MZ zo dňa           
10. 09. 2015 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry –
Kubáň – Pehaničová – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra) mat. č. 445/2015
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36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 115/2015-MZ zo dňa 
19.03. a 09.04.2015 (návrh na zmenu doby nájmu v nájomných zmluvách uzatvorených 
na prenájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami) mat. č. 431/2015

37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2014-MZ zo dňa          
20. 11. 2014 v znení neskorších prijatých zmien (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. 451/2015

38. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 367/2015-MZ zo dňa 
22.10.2015 (prenájom nebytových priestorov - podchod na Klokočine v kat. území Nitra -
Ing. Michal Hronček, Richtára Peregrína 21, 949 01 Nitra) mat. č. 400/2015

39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku 
„C“ KN parc. č. 361/12, k. ú. Veľké Janíkovce) mat. č. 444/2015

40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Omastová –
odpredaj pozemku, k. ú. Kynek) mat. č. 446/2015

41. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Dolné 
Krškany, pozemok „C“KN parc. č. 1204/1, ul. Pri mlyne) mat. č. 417/2015

42. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Dolné 
Krškany, pozemok „C“ KN parc. č. 1208, ul. Pri mlyne) mat. č. 418/2015

43. Interpelácie

44. Diskusia

45. Návrh na uznesenie

46. Záver

Jozef  D v o n č ,  v. r.    




