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Primátor 

Mesta Nitry                                                                                                   

                                       

                                           Nitra  25. 08. 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 

 

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

 

08. septembra 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. 295/2007-MZ zo dňa                

23. 08. 2007 v bode A), B)                                        mat. č. 955/08 

 

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. 102/2013-MZ zo dňa                

14. 03. 2013                                                                                         mat. č. 1023/2013 

 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 243/2015-MZ zo dňa                

11. 06. 2015                                                                                         mat. č. 375/2015 
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4. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach                                        

za I. polrok 2016                                                                                        mat. č. 693/2016 

 

5. Správa o výsledku finančnej kontroly v Nitrianskej investičnej, s. r. o. Nitra,           

Štefánikova tr. č. 60, Nitra                                                            mat. č. 712/2016   

 

6.  Správa o výsledku kontroly hospodárenia s nerozpočtovanými prostriedkami v Zariadení 

školského stravovania pri Základnej škole kráľa Svätopluka v Nitre          mat. č. 

695/2016 

 

7. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s nerozpočtovanými prostriedkami v Zariadení 

školského stravovania pri Základnej škole Cabajská 2, Nitra                      mat. č. 

730/2016 

 

8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2016              mat. č. 

694/2016 

 

9. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016          mat. č. 735/2016 

 

10. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb v Nitre na rok 2016                                                        mat. č. 

713/2016 

 

11. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytnutí 

dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na rok 2017 

      mat. č. 

710/2016 

 

12. Informatívna správa o zabezpečení služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej 

doprave – zámer vytvorenia vlastného dopravného podniku mesta Nitry s možnosťou 

spolupráce alebo kapitálového vstupu niektorého z dopravcov                    mat. č. 

733/2016 

  
13. Doplatok príspevku za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi 

ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2015 a návrh jeho vysporiadania                     mat. č. 

709/2016 

 

14. Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2001 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov 1 až 8      mat. č. 708/2016 

 

15. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2016 

o parkovaní na území mesta Nitry                                                                                   mat. 

č. 701/2016
 

 

16. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Matejovi Tóthovi za získanie zlatej 

medaily na XXXI. Letných olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016, za reprezentáciu 

Slovenska a Nitry vo svetovom meradle                                                      mat. č. 

719/2016 
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17. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Darine Károvej za založenie a rozvíjanie 

Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra ako významnej platformy pre medzinárodnú 

spoluprácu, kultúrnu výmenu a prezentáciu Nitry v európskom kontexte                                     

                                                                                                                            mat. č. 

702/2016 

 

18. Návrh na vyradenie zametacieho vozidla SCARAB                                   mat. č. 699/2016 

 

19. 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. 

697/2016 

 

20. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: ,,Odpredaj nehnuteľností na Kupeckej ul. č. 7 v Nitre: stavba súp. č. 1347 na parc. 

,,C“ KN č. 1349 a pozemky parc. ,,C“ KN č. 1349, 1350, k. ú. Nitra“          mat. č. 

732/2016 

 

21. Návrh na nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Západoslovenská 

distribučná, a. s. v zastúpení spoločnosťou STAVOMAL SLOVAKIA s. r. o. Galanta, 

pozemky v kat. úz. Nitra – vecné bremeno)                                                 mat. č. 

722/2016 

 

22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dolné 

Krškany (ZsDis, a. s., odpredaj pozemkov pod trafostanicou pri BD Dvorčanská ul.) 

                   mat. č. 

706/2016 
 

23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 

pozemku reg. ,,E“ KN parc. č. 1754/101 v k. ú. Chrenová (Saint-Gobain Construction 

Products, s. r. o.)                                                                                        mat. č. 715/2016

              

24. Návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra prenájom časti 

o výmere 7 m
2 

z pozemku registra ,,C“ KN parc. č. 874/13, kat. úz. Chrenová pre 

spoločnosť 22 – Salaš Polomka s. r. o. Tekovské Lužany)                                                    

mat. č. 720/2016 

 

25. Návrh na prenájom spoluvlastníckeho podielu Ing. Rudolfa Fintu a Štefana Bezányiho 

(parc. reg. ,,C“ KN č. 1898/2, 1906/2 a 3055, k. ú. Nitra)                            mat. č. 

729/2016 

 

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 

pozemku o výmere 12 m
2
 z parc. ,,C“ KN č. 1979, kat. úz. Nitra)                              mat. 

č. 718/2016 

 

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti 

o výmere 43 m
2 

z pozemku registra ,,C“ KN parc. č. 7348/1, kat. úz. Nitra pre spoločnosť                

Merge s. r. o. Nitra)                                                                                          mat. č. 

721/2016 
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28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce 

(MH Invest, s. r. o., odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“) 

                mat. č. 

705/2016 

 

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

(New Fuels Property, s. r. o., odpredaj pozemkov na Novozámockej ul.)       mat. č. 

703/2016 
 

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti 

pozemku v kat. území Párovské Háje – Mgr. Pavol Kirinovič)                  mat. č. 698/2016 

 

31. Návrh na nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra 

(prenájom časti pozemku ,,C“KN parc. č. 720/1 pre spol. RH-invest, s. r. o., IČO: 

36531685) 

                mat. č. 

737/2016 

 

32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 46/2014-MZ zo dňa 

13.02.2014 v znení neskorších uznesení (Proxenta Private Eguity, s.r.o. a In Antis s. r. o.) 

                mat. č. 

727/2016 

 

33. Návrh na odkúpenie stavebného objektu SO 06 – Spevnené plochy a komunikácie                           

do vlastníctva Mesta Nitra (Proxenta Private Equity, s. r. o.)                           mat. č. 

728/2016 
 

34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 197/2016-MZ zo dňa 

23.06.2016 (Návrh na nakladenie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra –               

Ing. Ivana Mesjarová a manž. – vecné bremeno)                                         mat. č. 

717/2016 

 

35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2014-MZ zo dňa           

20. 11. 2014 (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení B. V. REAL, s. r. o., parc. 

reg. C KN č. 4866/2, k. ú. Zobor – vecné bremeno)                               mat. č. 

704/2016 

 

36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 199/2016-MZ zo dňa           

23. 06. 2016 (ZsDis, a. s., odpredaj časti pozemku pre výstavbu trafostanice v rámci 

stavby „Vybudovanie strategického parku“ a zriadenie vecného bremena – právo prístupu) 

               mat. č. 707/2016 

 

37. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – odpredaj časti 

pozemku reg. ,,E“ KN parc. č. 1754/101 v k. ú. Chrenová (Saint-Gobain Construction 

Products, s. r. o.)                                                                                           mat. č. 

716/2016 

 

38. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Tomková – 

odpredaj pozemku, k. ú. V. Janíkovce)                                                        mat. č. 

685/2016 
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39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

odpredaj pozemkov pod garážami na ul. R. Peregrína)                               mat. č. 734/2016 

 

40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ivan Švarný) 

                mat. č. 

725/2016 

 

41. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

zámena nehnuteľností pre M. Škodovú a následné finančné vyrovnanie v prospech Mesta 

Nitra)                                                                                                             mat. č. 

711/2016 

 

42. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený 

pozemok registra ,,C“ KN parc. č. 904/98 o výmere 64 m
2 

v kat. úz. Chrenová)  

                mat. č. 

723/2016 

 

43. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti 

z pozemku parc. ,,C“ KN č. 2095/2, kat. úz. Nitra)                                      mat. č. 

736/2016 

 

44. Návrh na zámer odkúpiť pozemky pod komunikáciami v k. ú. Zobor (PD v Pohraniciach) 

                mat. č. 

726/2016 

 

45. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Mudrák – 

odpredaj pozemku, k. ú. Nitra)                                                                    mat. č. 731/2016 

 

 

 

 

 

46. Návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve spoločnosti                         mat. č. 700/2016-

1 
 

47. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku 

            mat. č. 696/2016 

 

48. Interpelácie  

 

49. Diskusia 

 

50. Návrh na uznesenie 

 

51. Záver 
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Jozef  D v o n č     

 

 


