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Primátor
mesta Nitry

                                   
                                         Nitra  14. 04. 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

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

28. apríla 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. 94/2016-MZ zo dňa             
10. 03. 2016 mat. č. 565/2016

4. Správa o výsledku finančnej kontroly v Energetickej agentúre Nitra mat. č. 557/2016

5. a) Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2015 mat. č. 566/2016
b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
     mesta Nitry za rok 2015 mat. č. 566/2016-1

6. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016 mat. č. 571/2016

7. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre na rok 2016 mat. č. 585/2016

8. Návrh úpravy tarify v mestskej autobusovej doprave mat. č. 572/2016

9. Návrh na doplňujúcu voľbu člena Mestskej rady v Nitre mat. č. 568/2016
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10. Návrh na doplnenie člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                            
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov

mat. č. 569/2016

11. 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. 570/2016

12. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra 
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 558/2016

13. Návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2016/2017

mat. č. 584/2016

14. Návrh na zmenu uznesenia číslo 439/2015-MZ zo dňa 17. 12. 2015 (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. 564/2016

15. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 23/2008 
o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení dodatkov 

mat. č. 591/2016

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi mat. č. 563/2016

17. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 
o dočasnom parkovaní na území  mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2

mat. č. 560/2016

18. Návrh na riešenie využitia plochy letných terás na Pešej zóne v Nitre pre rok 2016
mat. č. 599/2016

19. Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 94/2016-MZ zo dňa             
10. 03. 2016 mat. č. 573/2016

20. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej umeleckej školy Jozefa 
Rosinského, Vajanského 1, Nitra mat. č. 559/2016

21. Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2009 
o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

mat. č. 589/2016

22. Návrh Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra 
v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 mat. č. 590/2016
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23. Informatívna správa o schválených zámeroch odpredaja nehnuteľností                              
vo vlastníctve Mesta Nitra (prebytočné nehnuteľnosti) mat. č. 586/2016

24. Informatívna správa o využívaní nehnuteľností a návrhoch vysporiadania nehnuteľnosti 
medzi Mestom Nitra a SR, Mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom, 
Mestom Nitra a Rímskokatolíckou cirkvou mat. č. 587/2016

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

mat. č. 592/2016

26. 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. 553/2016

27. 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. 452/2015-1

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Kubáň a spol. –
odpredaj pozemku, k. ú. Nitra) mat. č. 486/2016

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ KN 
parc. č. 231/1, 231/2 a 231/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 561/2016

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 
parc. č. 363/16, k. ú. Veľké Janíkovce) mat. č. 562/2016

31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Kynek 
(obec Lehota, odpredaj pozemku pre účely výstavby objektu „SO 102 Križovatka 
Lehota“) mat. č. 576/2016

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Dražovce           
(MH Invest, s. r. o. prenájom pozemkov a zriadenie vecného bremena pre stavbu 
„Vybudovanie strategického parku“ – dočasný záber) mat. č. 580/2016

33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce          
(MH Invest, s. r. o. prenájom pozemkov a zriadenie vecného bremena pre stavbu 
„Vybudovanie strategického parku“ – dočasný záber) mat. č. 581/2016

34. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra          
(NDS, a. s., odpredaj pozemku pod stavbou rýchlostnej cesty R1) mat. č. 577/2016

35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre mat. č. 593/2016

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom spevnenej 
plochy pre spoločnosť EURO CITY PARK, a. s., Bratislava) mat. č. 598/2016
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37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 115/2015-MZ zo dňa 
19. 03. a 09. 04. 2015 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 467/2015-
MZ zo dňa 17. 12. 2015 (návrh na zmenu doby nájmu v nájomných zmluvách 
uzatvorených na prenájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami)  mat. č. 556/2016

38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 206/2015-MZ zo dňa           
11. 6. 2015 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „Nitra - Párovské Háje – 23 RD“,                   
na ul. Hydinárska, Stromová) mat. č. 578/2016

39. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 16/2016-MZ zo dňa               
28. 01. 2016 (MH Invest, s. r. o. , odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie 
strategického parku“ v  k. ú. Mlynárce) mat. č. 582/2016

40. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 17/2016-MZ zo dňa              
28. 01. 2016 (MH Invest, s. r. o. , odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie 
strategického parku“ k. ú. Dražovce) mat. č. 583/2016

41. 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. 575/2016

42. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 75/2016-MZ zo dňa          
10. 03. 2016 – Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta 
Nitry v k. ú. Nitra (Kúpele Bojnice, a. s.) mat. č. 606/2016

43. Návrh na zámer odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra (prebytočné 
nehnuteľnosti) mat. č. 588/2016

44. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 2469/2, kat. úz. Nitra pri cintoríne Klokočina) 

mat. č. 594/2016

45. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ 
KN parc. č. 230/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 596/2016

46. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
parciel E KN č. 868, 873, 880 spolu s domom s. č. 157 v kat. území Brezová                   
pod Bradlom – Petra Škvorcová) mat. č. 597/2016

47. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku k nebytovému priestoru vo vlastníctve 
manželov Sládekových) mat. č. 600/2016

48. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
zámena pozemkov na Šúdolskej ul. a Smetanovej ul.) mat. č. 603/2016

49. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti 
z pozemku parc. „C“ KN č. 1390/8, kat. úz. Chrenová, Wilsonovo nábrežie)

mat. č. 604/2016
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50. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti 
pozemku parc. „C“ KN č. 361/7, kat. úz. Veľké Janíkovce, ul. Hlavná – ul. A. Ďateľa)

mat. č. 605/2016
51. Interpelácie

52. Diskusia

53. Návrh na uznesenie

54. Záver

Jozef  D v o n č , v. r.   




