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Primátor
Mesta Nitry                                                                                                  

                                      
                                           Nitra  31. 10. 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

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

10. novembra 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. 131/2016-MZ zo dňa          
28. 04. 2016     mat. č. 593/2016

4. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre voľného času, Štefánikova                    
trieda 63, Nitra                                                                                           mat. č. 788/2016

5. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016         mat. č. 806/2016

6. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 
o miestnych daniach                                                                             mat. č. 784/2016

7. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                       mat. č. 785/2016  
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8. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre                            
na I. polrok 2017                                                                                         mat. č. 786/2016

9. Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií 2016 – 2017
                                                               mat. č. 794/2016

10. Návrh na zmenu uznesenia č. 289/2016-MZ – Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí 
domu, spoločných zariadení domu a pozemku                                           mat. č. 805/2016

11. Návrh na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kúpu a rekonštrukciu náhradných 
nájomných bytov                                                                          mat. č. 803/2016

12. Návrh na odkúpenie bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku 
od spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o., ul. Janka Kráľa 122, Nitra                mat. č. 804/2016

13. Návrh na odňatie nehnuteľného majetku zo správy ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
                                                                                                        mat. č. 782/2016

14. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti z pozemku 
parc. „C“ KN č. 2095/2, kat. úz. Nitra)                                                       mat. č. 783/2016   

15. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Daniela 
Hetényiová – odpredaj pozemku v k. ú. Chrenová)                                   mat. č. 789/2016

16. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (manž. 
Janíkoví, Š. Kiaček a J. Kovačovský, ul. R. Peregrína)                             mat. č. 801/2016

17. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Odpredaj pozemkov na ul. Hornočermánska, novovytvorenej parcely registra „C“ 
KN č.  5299/1 – orná pôda o výmere 494 m2, „C“ KN parc. č. 5299/3 - orná pôda o výmere 
770 m2 a „C“ KN parc. č. 5299/4 – orná pôda o výmere 772 m2 v kat. úz. Nitra“                                                                   

                                                                                                  mat. č. 797/2016

18. Návrh na bezodplatné nadobudnutie stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitra 
(objekty vybudované v rámci stavby „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec“)

mat. č. 802/2016
                                                               

19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti 
pozemku z parcely C KN č. 160/2 a E KN č. 352/3 v kat. území Horné Krškany – Jana 
Bartošová)                                                                                                   mat. č. 791/2016

20. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 193/2016-MZ zo dňa 
23.06.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                                 
– „KÁBLOVÁ PRÍPOJKA K POZEMKU“ – vecné bremeno, Ing. Jozef Bisták)                                  

                                                                                                                          mat. č. 790/2016     

21. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemkov                   
,,C“ KN parc. č. 4821/53 a 4821/80, k. ú. Nitra)                                       mat. č. 799/2016
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22. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (bývalé ihrisko                    
– odpredaj pozemkov, k. ú. Horné Krškany)                                               mat. č. 795/2016

23. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Gajdoš                     
– odpredaj pozemku, k. ú. Nitra)                                                                    mat. č. 796/2016

24. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok                     
,,C“ KN parc. č. 361/13, k. ú. Veľké Janíkovce)                                         mat. č. 798/2016

                                                                                                                                                                                                   
25. Interpelácie

26. Diskusia

27. Návrh na uznesenie

28. Záver

Jozef  D v o n č    




