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Primátor
mesta Nitry                               

                                        Nitra  14. 06. 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

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

23. júna 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. 1. 1998 mat. č. 20

      Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa          
10. 5. 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. 180/2015-MZ zo dňa 
      11. 06. 2015

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 140/2016-MZ zo dňa            
28. 04. 2016 v bode B) mat. č. 588/2016

4. Správa o výsledku finančnej kontroly rozpočtovej kapitoly Mestská polícia
mat. č. 616/2016

5. Správa o výsledku finančnej kontroly použitia uhradeného nájomného z bytových 
domov financovaných s podporou štátu so zameraním na kontrolu splácania 
návratných zdrojov financovania mat. č. 637/2016
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6. Správa o výsledku finančnej kontroly v Základnej škole kniežaťa Pribinu, ul. Andreja 
Šulgana 1, Nitra mat. č. 654/2016

7. Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov získaných z dobropisov 
– ELCOMP s. r. o. v rozpočte mesta mat. č. 669/2016

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 mat. č. 639/2016

9. Správa o vývoji trhových cien elektriny v rokoch 2011 - 2015 na Slovensku 
a vyhodnotenie nákupu energií pre objekty Mesta Nitry           mat. č. 678/2016

10. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016 mat. č. 677/2016

11. Návrh na prijatie úveru mat. č. 676/2016

12. Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017   mat. č. 663/2016

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území 
mesta Nitry mat. č. 667/2016

14. Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch 
Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová mat. č. 666/2016            

15. Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov

mat. č. 674/2016

16. Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 
o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov mat. č. 646/2016

17. Návrh Dodatku č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra 
v znení dodatkov č. 1 až 5 mat. č. 664/2016

18. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 
o sociálnych službách mat. č. 640/2016-1

19. Informatívna správa – Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra                        
pre všetkých“ - Informácie (nielen) pre handikepovaných turistov 

mat. č. 530/2016-1

20. Návrh na zmenu uznesenia č. 54/2013-MZ zo dňa 14. 03. 2013 a zmenu uznesenia                    
č. 180/2015-MZ zo dňa 11. 06. 2015            mat. č. 650/2016-1

21. Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb, schváleného uznesením MZ v Nitre č. 453/2015-MZ            
zo dňa 17. 12. 2015 mat. č. 665/2016

22. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre            
na II. polrok 2016 mat. č. 601/2016
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23. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                
na II. polrok 2016 mat. č. 602/2016

24. Návrh na zmenu Štatútu Redakčnej rady Mesta Nitry mat. č. 618/2016

25. Návrh na voľbu člena Redakčnej rady Mesta Nitry mat. č. 619/2016

26. Informatívna správa o dofinancovaní základných škôl so žiakmi z marginalizovaných 
skupín             mat. č. 679/2016

27. Informatívna správa – Akčný plán k PHSR mesta Nitry na roky 2015 - 2023
mat. č. 662/2016

28. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc. za záslužnú 
činnosť a prínos v oblasti kultúry, histórie, medailérstva, numizmatiky a zachovania 
kultúrneho a duchovného dedičstva mat. č. 624/2016

29. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry prof. RNDr. Ondrejovi Šedivému, CSc.,                   
za celoživotný prínos v skvalitňovaní vzdelávania v oblasti matematiky, za šírenie 
dobrého mena Nitry doma i v zahraničí mat. č. 625/2016

30. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Antonínovi Stavjaňovi za rozvoj športu v meste 
Nitra a za výrazný podiel na získaní prvenstva HK Nitra v celoslovenskej súťaži

mat. č. 642/2016

31. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry HK Nitra, s. r. o. za vynikajúce športové výkony, 
významné výsledky a propagáciu mesta Nitry mat. č. 641/2016

32. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Volejbalovému klubu EKONÓM Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre za vynikajúce športové výkony, významné 
výsledky a propagáciu mesta Nitry mat. č. 643/2016

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

34. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej umeleckej školy Jozefa 
Rosinského, Vajanského 1, Nitra             mat. č. 651/2016

35. Návrh na prenájom nebytových priestorov Súkromnej strednej umeleckej škole 
v budove Základnej školy Škultétyho 1, 949 11 Nitra   mat. č. 680/2016

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra („KÁBLOVÁ 
PRÍPOJKA K POZEMKU“ – vecné bremeno, Ing. Jozef Bisták) mat. č. 673/2016

37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ZVS, a. s.  –
kanalizácia, parc. reg. C KN č. 266/3, parc. reg. E KN č. 272/2, 272/1 a 78, k. ú. 
Kynek – vecné bremeno) mat. č. 608/2016
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38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 
parc. č. 230/3, k. ú. Chrenová) mat. č. 621/2016

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

mat. č. 683/2016

40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Ivana 
Mesjarová a manž. – vecné bremeno) mat. č. 672/2016

41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Chrenová (Helvyk Elevators, s. r. o., odpredaj pozemkov pod stavbou s. č. 1114) 

mat. č. 579/2016-1

42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Dražovce 
(ZsDis, a. s., odpredaj časti pozemku pre výstavbu trafostanice v rámci stavby 
„Vybudovanie strategického parku“ a zriadenie vecného bremena – právo prístupu)

mat. č. 648/2016

43. 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“ – preložky kanalizácie, vodovodu a OK)

mat. č. 649/2016

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky v k. ú. 
Veľké Janíkovce) mat. č. 622/2016

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Kasanová –
odkúpenie nehnuteľnosti – k. ú. V. Janíkovce) mat. č. 644/2016

46. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (Ing. Peter 
Medek, Pod Zlatým brehom 8, 949 01 Nitra – pozemok „E“ KN parc. č. 1071/6,  k. ú. 
Veľké Janíkovce) mat. č. 655/2016

47. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra 
(Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19, 974 01 
Banská Bystrica – pozemok „E“ KN parc. č. 1080/3 a pozemok „C“ KN parc. č. 
1727/8, k. ú. Veľké Janíkovce) mat. č. 656/2016

48. Návrh na nakladanie 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. 634/2016

49. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Belaj – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany) mat. č. 614/2016

50. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Butaš, Mošať -
odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany) mat. č. 615/2016
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51. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch pod stavbou vo vlastníctve 
manželov Sládekových) mat. č. 652/2016

52. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 425/73 o výmere 20 m2, kat. úz. Mlynárce)  mat. č. 627/2016

53. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (SPP – distribúcia, 
a. s. v zastúpení spoločnosťou TECHNOSPOL Slovakia s. r. o. Nitra, pozemok 
registra „C“ KN parc. č. 7811/11, kat. úz. Nitra, vecné bremeno) mat. č. 630/2016

54. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitra do správy ZŠ Tulipánová, 
Tulipánová 1, Nitra mat. č. 628/2016

55. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely 
C KN č. 926/5, 931/5, v kat. území Dolné Krškany – Marián Šranko)

mat. č. 647/2016

56. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parciel    
E KN č. 868, 873, 880 spolu s domom s. č. 157 v kat. území Brezová pod Bradlom –
Petra Škvorcová mat. č. 623/2016

57. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ 
KN parc. č. 7487/1, k. ú. Nitra) mat. č. 658/2016

58. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ľubomír Pastier 
a manželka Petra Pastierová) mat. č. 629/2016-1

59. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 310/2015-MZ zo dňa 
10. 09. 2015 v zmysle uznesenia č. 331/2014-MZ zo dňa 20. 11. 2014 a č. 223/2015-
MZ zo dňa 11. 06. 2015 (odpredaj pozemku parc. „C“- KN č. 1282/2 priľahlého 
k bytovému domu súpisné číslo 1167, 1168, kat. úz. Nitra, ul. Ďurková o. č. 13, 15)

mat. č. 657/2016

60. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2016-MZ zo dňa 
16. 05. 2016 (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. 675/2016

61. Návrh na zmenu uznesenia č. 140/2016-MZ zo dňa 28. 04. 2016 (Návrh na zámer 
odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra (prebytočné nehnuteľnosti)          
– bod B mat. č. 660/2016

62. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely 
C KN č. 1490 spolu so stavbou v kat. území Dolné Krškany – OFFENSIVE 
SPORTSWEAR, s. r. o.) mat. č. 661/2016
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63. Návrh na zmenu uznesenia č. 368/2015-MZ zo dňa 22. 10. 2015 (Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku z parcely C 
KN č. 4764/1 a E KN č. 3151, v kat. území Zobor – Mgr. Karin Kazíková, bytom 
Dražovská 3A, 949 01 Nitra) mat. č. 645/2016

64. 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. 670/2016

65. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 137/2016-MZ zo dňa          
28. 04. 2016 mat. č. 671/2016

66. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 
odpredaj pozemkov na Novozámockej ul.) mat. č. 478/2016-1

67. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú.                 
D. Krškany, odpredaj pozemkov pod trafostanicou pri BD Dvorčanská ul.)

mat. č. 682/2016

68. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
parciel  C KN č. 4064/1, č. 4066/1 v kat. území Nitra – Mgr. Martina Krištofová)

mat. č. 659/2016

69. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu                  
a pozemku             mat. č. 638/2016

70. Návrh na odpredaj bytu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 
a pozemku na ul. Stavbárska 14, 16, 18 mat. č. 681/2016

71. Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta Nitry) 
             mat. č. 567/2016

72. Interpelácie

73. Diskusia

74. Návrh na uznesenie

75. Záver

Jozef  D v o n č ,  v. r.    




