
1

Primátor
Mesta Nitry                                                                                                  

                                      
                                           Nitra  30. 09. 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

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

13.októbra 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 bodoch a), b), c), d)              mat. č. 19

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2012-MZ zo dňa          
13. 12. 2012              mat. č. 731/2012

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. 172/2016-MZ zo dňa          
23. 06. 2016 mat. č. 666/2016

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 290/2016-MZ zo dňa          
08. 09. 2016              mat. č. 781/2016

      Kontrola plnenia uznesenia Mestskej rady v Nitre č. 358/2016-MR zo dňa 14. 06. 2016 
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4. Správa o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa pri výbere dodávateľa 
u vybraných stavebných zákaziek                                                          mat. č. 748/2016

5. Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2017 mat. č. 749/2016
                        

6. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016      mat. č. 772/2016
                                                                                   

7. Aktualizácia „II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra 2013 - 2018“ 
s výhľadom do roku 2020 v zmysle Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 
2015 – 2020                                                                                            mat. č. 773/2016  

8. Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 
o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov              mat. č. 646/2016-1

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4/2016 o určení názvu 
novovzniknutej ulice v časti mesta Klokočina                                        mat. č. 756/2016

10. Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitra č. 15/2007 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty                              mat. č. 738/2016

11. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre 
                                                                                                                       mat. č. 750/2016

12. Návrh na schválenie zástupcu mesta Nitra v spoločnosti Nitrianske komunálne služby,           
s. r. o.                                                                                                        mat. č. 755/2016

13. Návrh na odvolanie a schválenie zástupcu mesta Nitra v spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. 
                                                                                                                  mat. č. 751/2016     

14. Návrh na odvolanie a voľbu člena Redakčnej rady Mesta Nitry             mat. č. 752/2016

15. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 355/2014-MZ                                
zo dňa 08. 12. 2014                                                                                  mat. č. 753/2016

                                                                                                                       
16. Návrh na voľbu člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež 

a šport z radov ďalších osôb                                                                    mat. č. 760/2016

17. Návrh na odvolanie a voľbu členov Mestskej rady Mesta Nitry             mat. č. 754/2016
                                                                                                                                                 
18. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: Odpredaj nehnuteľností – časť areálu a haly (N-ADOVA), k. ú. Horné Krškany“
                                                                                                                       mat. č. 763/2016

19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Chrenová 
(„Kogeneračná elektráreň Nitra – vyvedenie el. výkonu“, Nábrežie mládeže, Nitra –
Chrenová – vecné bremeno)                                                                    mat. č. 758/2016

20. 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. 771/2016
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21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 203/2016-MZ                                  
zo dňa 23. 06. 2016 (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. 767/2016

22. Návrh na zmenu uznesenia č. 234/2016-MZ zo dňa 28.07.2016 - (návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – zámena časti z pozemku                   
parc. reg. ,,E“ KN č. 1758/1, kat. úz. Chrenová, Tr. A. Hlinku)             mat. č. 768/2016

23. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva parc. č. 7469/59 v k. ú. Nitra z vlastníctva              
SR – SPF do vlastníctva Mesta Nitra                                                      mat. č. 757/2016

24. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta (Krematórium Nitra, s. r. o.)    mat. č. 780/2016
                                                                                  

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom voľných 
plôch na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre                          mat. č. 769/2016

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného 
bremena na parcelu C KN č. 1027 v kat. území Nitra – ŠG s. r. o.)        mat. č. 747/2016

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Párovské Háje, 
nájom nebytového priestoru v Dome smútku na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre)

                                                                                                                        mat. č. 714/2016

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, zámena 
nehnuteľností pre Martinu Škodovú a následné finančné vyrovnanie v prospech Mesta 
Nitra)                                                                                                       mat. č. 745/2016

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Chrenová 
(zriadenie vecného bremena a odpredaj, Mestská elektráreň Nitra, a. s., Nitrianska 
teplárenská spoločnosť, a. s., OPM 2 SR, s. r. o. a Mgr. Daniela Hetényiová)

                                                                                               mat. č. 759/2016

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, prenájom 
nehnuteľnosti pre Ing. Arch. Ivana Čitáryho)                                         mat. č. 779/2016

31. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta (nebytový priestor a spoločné časti a spoločné 
zariadenia v dome na Farskej 15 v Nitre)                                               mat. č. 761/2016

32. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry                                     
(Škorec – odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)                                mat. č. 774/2016

33. 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)
                                                                                                                 mat. č. 518/2016-1

34. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry                                  
(Grman a manž. – odpredaj pozemku, k. ú. Hormé Krškany)                 mat. č. 775/2016
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35. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry                                     
(Mášik – odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)                                  mat. č. 776/2016

36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry                                 
(verejné WC – Jurkovičova ul., k. ú. Nitra)                                            mat. č. 777/2016

37. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky             
na Borovej ulici a Súľovskej ulici v Nitre)                                            mat. č. 766/2016

38. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený 
pozemok registra ,,C“ KN parc. č. 904/98 o výmere 64 m2 v kat. úz. Chrenová)
                                                                                                                  mat. č. 723/2016-1

39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku 
,,C“ KN parc. č. 365/1 a časť pozemku ,,C“ KN parc. č. 361/12, k. ú. Veľké Janíkovce)
                                                                                                                mat. č. 765/2016

40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Daniela 
Hetényiová – odpredaj pozemku v k. ú. Chrenová)                               mat. č. 770/2016

41. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry                              
(Uhrinčať – odpredaj pozemku, k. ú. Mlynárce)                                      mat. č. 778/2016

42. 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. 736/2016-1

                                                                                                                                                                                                   
43. Interpelácie

44. Diskusia

45. Návrh na uznesenie

46. Záver

Jozef  D v o n č    




