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Primátor 
Mesta Nitry                                                                                                   

                                       
                                           Nitra  24. 03. 2017 

 
 
 

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 
 

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

6. apríla 2017 o 08.00 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           mat. č. 19 

 
4. Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu 

mesta v Súkromnej základnej umeleckej škole ART PEGAS, Štefánikova 140, Nitra 
mat. č. 987/2017 
 

5. a) Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2016   mat. č. 986/2017 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2016 
          mat. č. 986/2017-a) 
 

6. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017 mat. č. 995/2017 
 

7. Návrh Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb         mat. č. 1002/2017 

 
8. Informatívna správa k plneniu II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra 2016 

- 2020 za rok 2016        mat. č. 992/2017 
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9. Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých“ – Informácie (nielen)                
pre hendikepovaných turistov a informatívna správa o plnení debarierizačných opatrení 
Mesta Nitry         mat. č. 991/2017 

 

10. Informatívna správa k „Stratégii riešenia problematiky ľudí bez domova v meste Nitra            
na roky 2016 – 2019“        mat. č. 990/2017 
 

11. Podpora rozvoja inovatívnych služieb riešenia závislostí v Centre poradensko                                        
-intervenčných služieb – BUDÚCNOSŤ, n. o.    mat. č. 1003/2017 
 

12. Návrh možností zabezpečenia diétneho stravovania pre deti a žiakov s celiakiou v MŠ a ZŠ 
od školského roku 2017/2018      mat. č. 1010/2017 

 

13. Návrh na riešenie využitia plochy letných terás na Pešej zóne v Nitre pre rok 2017 
mat. č. 989/2017 
 

14. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Odpredaj pozemkov registra „C“ KN na ul. Hornočermánska, parc. č. 5299/1                   
– orná pôda o výmere 494 m2, parc. č. 5299/3 - orná pôda o výmere 770 m2 a parc. č. 5299/4 
– orná pôda o výmere 772 m2 v kat. úz. Nitra“    mat. č. 993/2017 

 
15. Návrh na odovzdanie  nehnuteľného  majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na  výkon správy  

spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. (technické zhodnotenie šatní na parc. č. 1718/2,                  
súp. č. 759, k. ú. Dolné Krškany, zapísané na LV č. 980)  mat. č. 988/2017 

 

16. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitry v  kat. úz. Nitra 
(Rehoľa menších bratov Františkánov Bratislava)    mat. č. 1001/2017 
 

17. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta (Krematórium Nitra, s. r. o.) mat. č. 996/2017 
 

18. Návrh na nakladania s majetkom Mesta (nebytový priestor a spoločné časti a spoločné 
zariadenia v dome na Farskej 15 v Nitre)    mat. č. 998/2017 

 

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

mat. č. 800/2016-1 
 

20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce (ZsDis, 
a. s., vecné bremeno k stavbe „Zástavba piatich rodinných domov a inžinierske siete – Nitra 
– Viničky“)        mat. č. 980/2017 

 
21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce (ZsDis, 

a. s., vecné bremeno k stavbe „VVN TR PP Nitra sever, zaústenie vedenia V8820“, 
Rastislavova ul.)        mat. č. 981/2017 

 
22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor (ZsDis, 

a. s., zámena pozemkov pod trafostanicou na Ľaliovej ul.)  mat. č. 982/2017 
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23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, kat. úz. Dolné Krškany 
(Mgr. D. Bittner, Zajíčková, manž. Hajdákoví, prenájom pozemku „C“KN parc. č. 1208, 
ul. Pri mlyne)        mat. č. 985/2017 

 
24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, kat. úz. Dolné Krškany 

(Mgr. Dušan Bittner, prenájom časti pozemku „C“KN parc. č. 1204/1, ul. Pri mlyne) 
mat. č. 984/2017 

 
25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Párovské Háje 

(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „Párovské Háje – Záhradky VN, NN, TS“)        
          mat. č. 994/2017   
 

26. 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. 1000/2017 

 

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre – MARKOLLAR, s. r. o.  mat. č. 1004/2017 

 
28. Návrh na zmenu uznesenia č. 325/2016-MZ zo dňa 13.10.2016 (Návrh na zámer odpredať 

parcelu ,,C“ KN č. 931/1 a prenajať časti z parcely ,,E“ KN č. 169/1 v kat. území Dolné 
Krškany)         mat. č. 1007/2017 

 
29. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 357/2013-MZ zo dňa                  

17. 10. 2013 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry, 
HOTEL TENIS na parc. č. 810/15, pozemok parc. č. 810/15 a novovytvorený pozemok 
parc. č. 810/21 v kat. úz. Chrenová)     mat. č. 1008/2017 

 
30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 185/2009-MZ zo dňa            

25. 6. 2009 v znení uznesenia č. 163/2013-MZ zo dňa 9. 5. 2013 (pozemky pod garážami 
ul. Na Predmostí a Parkové nábrežie)     mat. č. 983/2017 

 
31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 399/2016-MZ zo dňa             

15. 12. 2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                                
– Uhrinčať- odpredaj pozemku, k. ú. Mlynárce)    mat. č. 945/2017  
 

32. Návrh na zmenu uznesenia č. 348/2016-MZ zo dňa 10. 11. 2016 - Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti z pozemku parc. „C“ KN                        
č. 2095/2, kat. úz. Nitra)       mat. č. 979/2017 

 
33. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku 

,,C“ KN parc. č. 2269, k. ú. Chrenová)     mat. č. 1005/2017 
 

34. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami  vo vlastníctve Mesta Nitra (zámer 
pozemkov v kat. území Nitra ,,C“ KN č. 7242/7, 7242/8, 7242/57 za ,,C“ KN č. 7242/79                  
– TOPNR, s. r. o.)        mat. č. 1006/2017 
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35. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Daniel 
Orlík)         mat. č. 1009/2017 
 

36. Interpelácie  
 
37. Diskusia 
 
38. Návrh na uznesenie 
 
39. Záver 
                                                                                                  
                                                                                                                   

 

 

 

                                  
                                                                                                    Jozef  D v o n č     

 


