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Primátor
mesta Nitry

                                   
                                         Nitra  15. 01. 2016

                    
                                                                                                                

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

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

28. januára 2016 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. 340/2015-MZ zo dňa           
22. 10. 2015                               

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 428/2015-MZ zo dňa          
26. 11. 2015                               

4. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za II. polrok 
2015 mat. č. 461/2016

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015   mat. č. 464/2016

6. Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2016 pre cieľovú 
oblasť „rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych 
hodnôt“, výška požadovanej dotácie do 2 000 € mat. č. 482/2016

7. Návrh na zástupcov Mesta Nitra v orgánoch Nitrianskej organizácie cestovného ruchu 
mat. č. 483/2016
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8. Návrh na voľbu člena Redakčnej rady Mesta Nitry mat. č. 474/2016

9. Koncepcia rozvoja Mestskej polície v Nitre zlepšením personálneho a materiálneho 
vybavenia za účelom zabezpečenia vyššej bezpečnosti v jednotlivých mestských častiach 
mesta Nitra mat. č. 467/2016

10. Návrh Memoranda o spolupráci medzi Rímskokatolíckou cirkvou – Biskupstvom Nitra 
a Mestom Nitra v oblasti rozvoja, prehlbovania a ochrany kultúrneho, duchovného 
a národného dedičstva a v oblasti sociálnej a charitatívnej služby, podpory školstva 
a mládeže, podpory cestovného ruchu, vzájomného majetkového vysporiadania a šírenia 
dobrého mena Nitry mat. č. 465/2016

11. Návrh na neuplatnenie valorizácie pre obdobie rokov 2016 a 2017 mat. č. 477/2016

12. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce           
(MH Invest, s r. o., odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“)

mat. č. 481/2016

13. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Dražovce          
(MH Invest, s r. o., odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“)

mat. č. 480/2016

14. Ponuka na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra (rozostavaná stavba –
objekt obchodu a služieb, k. ú. Párovské Háje) mat. č. 468/2016

       
15. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor, Nitra, 

Chrenová a V. Janíkovce (zámena pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou) 
mat. č. 471/2016

16. 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. 469/2016

17. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 370/2015-MZ zo dňa             
22. 10. 2015 (stavba „Priemyselná zóna Nitra - Mlynárce – napojenie na R1 I. etapa“)

mat. č. 470/2016
    

18. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 427/2015-MZ zo dňa 
26. 11. 2015 mat. č. 473/2016

19. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 7220/1, kat. úz. Nitra, park pod Borinou) mat. č. 472/2016

20. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
odpredaj pozemkov na Novozámockej ul.) mat. č. 478/2016
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21. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Chrenová, odpredaj pozemkov pod stavbou vo vlastníctve spol. Helvyk Elevators, s. r. o.)

mat. č. 479/2016
22. Interpelácie

23. Diskusia

24. Návrh na uznesenie

25. Záver

Jozef  D v o n č ,  v. r.    




