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Primátor
mesta Nitry

                                   
                                         Nitra  25. 02. 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

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

10. marca 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. 32/98-MZ zo dňa              
29. 01. 1998                                    mat. č. 20

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2009-MZ zo dňa             
19. 03. 2009  v bode B)           mat. č. 1342/09

  
      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 54/2013-MZ zo dňa             

14. 03. 2013                                  samostatná správa mat. č. 530/2016

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 147/2015-MZ zo dňa            
30. 04. 2015 v bode b) mat. č. 163/2015

     Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 180/2015-MZ zo dňa     
11. 06. 2015                                samostatná správa mat. č. 529/2016

     Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2015-MZ zo dňa           
22. 10. 2015        samostatná správa mat. č. 541/2016
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4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly – Komunitné centrum, Nedbalova č. 17, 
Nitra mat. č. 507/2016

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Súkromnej základnej umeleckej škole 
ARS STUDIO, Škultétyho č. 1, Nitra mat. č. 540/2016

6. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015 mat. č. 506/2016

7. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitry   mat. č. 539/2016

8. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2015 mat. č. 512/2016

9. Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2015 mat. č. 511/2016

10. Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2015 mat. č. 535/2016

11. Informatívna správa o 101. svetovom kongrese esperanta 2016 v Nitre
mat. č. 531/2016

12. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015 – 2023
mat. č. 522/2016

13. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2013 
o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času

mat. č. 508/2016

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2016 o určení názvu ulice v časti 
mesta Janíkovce mat. č. 502/2016

15. Návrh na schválenie:
      a) zriadenia denného stacionára, Jánskeho 7 s kapacitou 5 miest;

        b) navýšenia počtu lôžok v zariadení opatrovateľskej služby na 56 lôžok a zníženie počtu   

lôžok na 103 v zariadení pre seniorov, Jánskeho 7, Nitra; 

        c) výmazu sociálnych služieb Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, Jánskeho 7, 
Nitra a Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií, 

Štefánikova tr. 60, Nitra z registra poskytovateľov mat. č. 550/2016

16. Návrh na zmenu Štatútu mesta Nitry mat. č. 500/2016

17. Návrh na realizáciu projektu výstavby futbalových ihrísk s umelou trávou 
spolufinancovaného z investičného programu UEFA HatTrick - Futbalový štadión ČFK

mat. č. 514/2016

18. Analýza možnosti zrušenia Energetickej agentúry v Nitre s minimalizáciou dopadu          
na rozpočet mesta Nitry mat. č. 501/2016
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19. 1. Návrh na zavedenie elektronického systému platieb za služby spojené s mestskou                    
          autobusovou dopravou v Nitre prostredníctvom mobilného telefónu a systému SMS

2. Návrh na zavedenie elektronického systému platieb za služby spojené s dočasným 
   parkovaním   na    území   mesta    Nitry    prostredníctvom     mobilného    telefónu  a        
   systému SMS mat. č. 544/2016

20. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 182/2015-MZ zo dňa           
11. 06. 2015 (Návrh na prijatie úveru na prefinancovanie vybraných investičných akcií 
mesta Nitry v roku 2015) mat. č. 492/2016

21. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 246/2015-MZ zo dňa                 
06. 08. 2015 (Návrh na prijatie úveru na financovanie „Energetickej efektívnosti 
v municipálnych budovách“) mat. č. 493/2016

22. Návrh na prijatie úveru mat. č. 528/2016

23. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016 mat. č. 527/2016

24. Návrh na zrušenie Redakčnej rady mesta Nitra, uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Nitre č. 93/2009-MZ zo dňa 07. 05. 2009 v znení uzn. č. 116/2011-MZ zo dňa 26. 05. 
2011, v znení uzn. č. 25/2015-MZ zo dňa 05. 02. 2015 a návrh na zriadenie Rady 
masmediálnej komunikácie a schválenie Štatútu Rady masmediálnej komunikácie

mat. č. 505/2016

25. Návrh na schválenie zmeny zástupcu mesta vo funkcii člena Dozornej rady v NKS, s. r. o.
mat. č. 549/2016

26. Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre mat. č. 503/2016

27. Návrh na doplnenie člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, 
správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov mat. č. 504/2016

28. Návrh na zmenu v členstve v Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, 
správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov ďalších osôb mat. č. 548/2016

29. Návrh na zmenu v členstve v Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, 
životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok z radov ďalších osôb

mat. č. 542/2016

30. Návrh na zvolenie člena VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany z radov obyvateľov
mat. č. 510/2016

31. Návrh na zvolenie člena VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany z radov obyvateľov
mat. č. 543/2016

32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 393/2015-MZ zo dňa            
26. 11. 2015 (Návrh Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií 2015   -
2016) mat. č. 496/2016
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33. Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých“  mat. č. 529/2016

34. Informatívna správa – Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“
mat. č. 530/2016

35. Návrh „Stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova v meste Nitra na roky 2016 –
2019“ s návrhmi konkrétnych opatrení mat. č. 541/2016

36. 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. 532/2016

37. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej 
školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry

mat. č. 484/2016

38. Návrh rozpisu finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské 
zariadenia na rok 2016 mat. č. 485/2016

39. Návrh na potvrdenie delegovaných zástupcov mesta v orgánoch školskej samosprávy
mat. č. 509/2016

40. Návrh „Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra“ mat. č. 538/2016

41. 1. Prehľad nájomných vzťahov v objektoch MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry
2. Návrh na ukončenie nájomných zmlúv v MŠ Alexyho a MŠ Beethovenova

mat. č. 513/2016

42. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 46/2014-MZ zo dňa               
13. 02. 2014 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2014-MZ zo dňa 
27. 03. 2014 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 371/2015-MZ zo dňa            
22. 10. 2015 (Proxenta Private Equity, s. r o. a In Antis s. r. o.) mat. č. 547/2016

43. Návrh na odkúpenie verejného osvetlenia do vlastníctva Mesta Nitra a odovzdanie                 
do správy (PROXENTA Private Equity, s. r. o.) mat. č. 526/2016

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Stability Invest, s. r. o., 

odpredaj častí z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4821/1, k. ú. Nitra) mat. č. 525/2016

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti 
pozemku o výmere 270 m2 z parc. „C“ KN č. 1067/10, kat. úz. Nitra – SVB –
Schurmannova 2 - 4, 949 01 Nitra) mat. č. 499/2016

46. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce 

(prenájom časti pozemku „C“ KN parc. č. 425/1 pre Ing. Ľ. Moravčíka)
mat. č. 533/2016
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47. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového 
priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre mat. č. 545/2016

48. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
odpredaj pozemkov na Novozámockej ul.) mat. č. 478/2016

49. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra,
odpredaj pozemku pod stavbou rýchlostnej cesty R1) mat. č. 534/2016

50. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Richard 
Greguš, Pri Strelnici 68, 949 01 Nitra) mat. č. 516/2016

51. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ 
KN parc. č. 231/1, 231/2 a 231/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 536/2016

52. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ 
KN parc. č. 363/16, k. ú. Veľké Janíkovce) mat. č. 537/2016

53. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Mošať, Buťaš 
– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany) mat. č. 523/2016

54. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Belaj –
odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany) mat. č. 524/2016

55. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Kynek, 
odpredaj pozemku pre účely výstavby objektu „SO 102 Križovatka Lehota“)

mat. č. 546/2016

56. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
parcely „C“ KN č. 926/5 a časť z parcely „E“ KN č. 169/1 v kat. území Dolné Krškany –
Marián Šranko) mat. č. 517/2016

57. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 
parcely „C“ KN č. 931/1 a prenájom časti z parcely „E“ KN č. 169/1 v kat. území Dolné 
Krškany – Jozefovi Čičovi, Helen Čičovej, Anne Hrtúsovej, Miroslavovi Čičovi)

mat. č. 518/2016

58. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov 
na ulici Murániho 28 – 36 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

mat. č. 519/2016

59. Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov 
na ulici Považská 3, 5, 7 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

mat. č. 520/2016

60. Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov 
na ulici Na Hôrke 17, 19, 21 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

mat. č. 521/2016
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61. Interpelácie

62. Diskusia

63. Návrh na uznesenie

64. Záver

Jozef  D v o n č ,  v. r. 

    




