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Primátor
Mesta Nitry                                                                                                  

                                      
                                           Nitra  01. 12. 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

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

15. decembra 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. 111/2001-MZ zo dňa                  
10. 05. 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. 243/2015-MZ zo dňa                  
11. 06. 2015       mat. č. 375/2015

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 359/2016-MZ zo dňa                  
10. 11. 2016       mat. č. 822/2016

4. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s nerozpočtovanými finančnými prostriedkami 

v Zariadení školského stravovania pri Základnej škole Beethovenova v Nitre

           mat. č. 815/2016

5. Správa o výsledku kontroly hospodárenie v Základnej škole, Topoľová ul. 8, Nitra     

     mat. č. 833/2016

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017                  mat. č. 834/2016
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7. Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno –
vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

mat. č. 808/2016

8. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 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. 724/2016

9. Návrh úpravy tarify v mestskej autobusovej doprave         mat. č. 814/2016

10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 

o miestnych daniach         mat. č. 784/2016

11. a) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2017 – 2019      mat. č. 813/2016

b) Stanovisko   hlavného   kontrolóra  mesta k návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017   

           s výhľadom na roky 2018 – 2019        mat. č. 813/2016-a

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

sociálnych služieb v Nitre na rok 2016          mat. č. 837/2016

13. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016

         mat. č. 845/2016

14. Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2016       mat. č. 826/2016
    

15. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre              

na I. polrok 2017         mat. č. 793/2016

16. Návrh – „Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Nitry“    

           mat. č. 852/2016

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

a šport z radov ďalších osôb                      mat. č. 828/2016

18. Návrh na voľbu člena VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce z radov obyvateľov       mat. č. 823/2016

19. Návrh na zaradenie Materskej škôlky, Dobšinského 2885, Nitra do siete škôl a školských 
zariadení MŠVVaŠ SR a jej následné zriadenie k 01. 09. 2018     

     mat. č. 847/2016
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20. Návrh na zaradenie
- Výdajnej školskej jedálne, Alexyho 26, Nitra ako súčasť Materskej školy, Alexyho 26, 
949 11 Nitra
- Výdajnej školskej jedálne, Beethovenova 1, Nitra ako súčasť Materskej školy, 
Beethovenova 1, 949 11 Nitra
- Výdajnej školskej jedálne, Topoľová 6, Nitra ako súčasť Materskej školy, Topoľová 6, 
949 01 Nitra
do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 01. 09. 2017

mat. č. 846/2016

21. Návrh na zaradenie Materskej škôlky, Na Hôrke 30, Nitra do siete škôl a školských 

zariadení MŠVVaŠ SR a jej následné zriadenie k 01. 09. 2017                  mat. č. 848/2016

22. 1. Návrh na realizáciu zámeru (konceptu) „Smart City – Inteligentné a moderné mesto 

Nitra“

2. Návrh memoranda o porozumení (Dohoda o spoločnom postupe) medzi Mestom Nitra   

a Západoslovenskou energetikou, a. s.            mat. č. 827/2016

23. Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 359/2016-MZ zo dňa 10. 

11. 2016           mat. č. 838/2016

24. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Prenájom časti nehnuteľností parc. „C“ KN č. 7487/1, 7392/1, 7261/47                      
vo vlastníctve Mesta Nitry, kat. úz. Nitra, sídl. Nitra-Klokočina (hromadné garáže)“

            mat. č. 824/2016

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. 
č. 361/13, k. ú. Veľké Janíkovce)         mat. č. 818/2016

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra 
(prenájom časti pozemku „C“ KN parc. č. 187/12 na Podzámskej ul. pre Jána Lipovského)

      mat. č. 800/2016

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (garáže s pozemkami 
v kat. úz. Nitra, ul. Schurmannova)   mat. č. 839/2016

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného 
bremena na parcelu E KN č. 3681 v kat. území Nitra – Západoslovenská distribučná, a. s.)

    mat. č. 843/2016

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra 
(Západoslovenská distribučná, a. s., vecné bremeno k elektrickej NN káblovej prípojke, 
parc. reg. „C“ KN č. 4821/323)       mat. č. 844/2016

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce 
(ZsDis., a. s., zriadenie vecného bremena pre stavbu „NN distribučný rozvod“ Šúdol – 5RD)

                          mat. č. 836/2016
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31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Uhrinčať – odpredaj 
pozemku, k. ú. Mlynárce)                                                                                 mat. č. 807/2016

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Grman a manž.  –
odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)                                         mat. č. 810/2016

33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Mášik  – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)                                        mat. č. 811/2016

34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 324/2016-MZ zo dňa           
13. 10. 2016 (Návrh  na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry -
Škorec – odpredaj pozemkov, k. ú. Horné  Krškany)      mat. č. 829/2016

35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Škorec - odpredaj 
pozemkov, k. ú. Horné Krškany)        mat. č. 809/2016

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Hanák – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)           mat. č. 853/2016

37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Vörös – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 854/2016

38. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Botka – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 855/2016

39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Škorcová – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 856/2016

40. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Ing. Čižmárik –
odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 857/2016

41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Galbavá – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 858/2016

42. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Krajinčák – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 859/2016

43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Erdélyzská – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 860/2016

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Ing. Dedič – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 861/2016

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Nižňanská – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 862/2016

46. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Vöröšová A. – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 863/2016
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47. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Némeš – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 864/2016

48. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Plaváková – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 865/2016

49. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Kovarčík M. – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)       mat. č. 866/2016

50. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Kovarčík J. –
odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany) mat. č. 867/2016

51. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (Kuzmický – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany)             mat. č. 868/2016

52. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 332/2014-MZ zo dňa          
20. 11. 2014 (Agro Janíkovce, s. r. o. „IBV Janíkovce“)      mat. č. 817/2016

53. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 271/2016-MZ zo dňa        
08. 09. 2016 (prenájom časti pozemku „C“ KN parc. č. 720/1 pre spol. RH-invest, s. r. o., 
IČO: 36531685)   mat. č. 835/2016

54. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 312/2015-MZ zo dňa           
10. 09. 2015 v znení uznesenia č. 383/2013-MZ zo dňa 14. 11. 2013 (Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 
141/41, k. ú. Nitra)     mat. č. 830/2016

55. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 41/2014-MZ zo dňa 
13.02.2014 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - pozemok 
„C“ KN parc. č. 131/5, k. ú. Mlynárce)     mat. č. 832/2016

56. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77/2011-MZ zo dňa 
7.4.2011 (zámer odpredaja prebytočných nehnuteľností: J – nehnuteľnosť č. 10 – rodinný 
dom, Sihoť 5, k. ú. Nitra)     mat. č. 849/2016

57. Návrh na zámer nakladania s majetkom Mesta (Gymnázium, Golianova 68, Nitra)
      mat. č. 762/2016

58. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (GOMPLAST, 
s. r. o., Novozámocká 691, Nitra)       mat. č. 840/2016

59. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti         
z pozemku parc. reg. „E“ KN č. 2741, kat. úz. Zobor)       mat. č. 841/2016

60. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj častí 
pozemkov parc. „C“ KN č. 4753/1, 4753/2, 4753/3, 4753/5, kat. úz. Nitra, ul. Tehelná)

      mat. č. 842/2016

61. Návrh na zmenu uznesenia č. 225/2016-MZ zo dňa 23. 6. 2016 o odpredaji bytov, 
spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku              mat. č. 821/2016



6

62. Interpelácie

63. Diskusia

64. Návrh na uznesenie

65. Záver

Jozef  D v o n č    




