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Primátor 
Mesta Nitry                                                                                                   

                                       
                                           Nitra  04. 05. 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 
 

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

18. mája 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. 54/2013-MZ zo dňa                                   

14. 03. 2013            
 

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. 172/2016-MZ zo dňa                                   
23. 06. 2016         mat. č. 666/2016 
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa                                   
13. 10. 2016           mat. č. 906/2017 
 
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 použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu 
mesta Cirkevnému centru voľného času Nitra – Klokočina  mat. č. 1015/2017 

 
5. Správa o výsledku kontroly financovania prevádzky zariadení sociálnych služieb – Útulok 

pre bezdomovcov a Útulok pre jednotlivcov s deťmi   mat. č. 1060/2017 
 

6. Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 98/2017-MZ zo dňa 
9.3.2017         mat. č. 1065/2017 

 
7. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 168/2016-MZ zo dňa 

23.6.2016 (Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií v r. 2016) 
          mat. č. 1063/2017 

 
8. Návrh na prijatie úveru       mat. č. 1054/2017 
 
9. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb v Nitre na rok 2017     mat. č. 1074/2017 
 
10. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. 

polrok 2017         mat. č. 1021/2017 
 

11. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 22/2015-MZ zo dňa 
05.02.2015 v znení uz. č. 28/2017-MZ a uz. č. 30/2017-MZ zo dňa 16.02.2017 (navýšenie 
počtu členov VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce)    mat. č. 1022/2017 

 
12. Návrh na voľbu člena VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce z radov obyvateľov 

mat. č. 1019/2017 

13. Návrh na zrušenie VZN č. 3/2013 o poskytnutí finančného príspevku na záujmové 
vzdelávanie v centrách voľného času v znení dodatku č. 1, 2 a 3  mat. č. 1066/2017 

 
14. Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta 
Nitry         mat. č. 1055/2017 
 

15. Návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2017/2018 mat. č. 1061/2017 

 
16. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 

o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2 a 3  mat. č. 1064/2017 

 
17. Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1/2001 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov 1 až 9   
          mat. č. 1062/2017 

 
18. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2014-MZ zo dňa 

20.11.2014 (Diskusia)       mat. č. 1020/2017 
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19. Správa o evidovaných požiadavkách na „Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta 
Nitra“ s návrhom na doplnenie rozsahu požiadaviek schválených Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre, dňa 26.11.2015, uznesením číslo 403/2015-MZ 

mat. č. 1067/2017 

20. Informatívna správa – dopravné riešenie Strategického parku aj vo väzbe na širšie dopravné 
vzťahy mesta Nitra       mat. č. 1075/2017 
 

21. 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. 1045/2017 
 

22. Návrh na vzatie nehnuteľnosti do nájmu (manž. Gabašoví)   mat. č. 1046/2017 
 
23. Návrh na vzatie nehnuteľnosti do nájmu (MŠ Mostná)    mat. č. 1013/2017 

 
24. Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a odovzdanie                            

na prevádzkovanie (Ing. Liška a spol. - verejné osvetlenie – „IBV Nitra – Martinská dolina, 
6 RD“)          mat. č. 1030/2017 

 
25. Návrh na odkúpenie vybudovaného diela (prístupová komunikácia a parkovacie miesta)                 

v k. ú. Veľké Janíkovce do vlastníctva Mesta Nitra (COOP Jednota Nitra, spotrebné 
družstvo)         mat. č. 1011/2017 

 
26. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku Mesta Nitra (spoluvlastnícky 

podiel k parcele registra „C“ KN č. 1316 v kat. úz. Dolné Krškany) mat. č. 1031/2017 
 
27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku 

o výmere 270 m2 z parc. „C“ KN č. 1067/10, kat. úz. Nitra – SVB – Schurmannova 2 - 4, 
949 01 Nitra)        mat. č. 1016/2017 
 

28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zriadenie vecného 
bremena v kat. úz. Horné Krškany, Novozámocká ul.)    mat. č. 1017/2017 
 

29. Návrh na nakladanie s  nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Nitrianska  teplárenská 
spoločnosť, a. s., prenájom nebytových priestorov)    mat. č. 1025/2017 

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

(„C“ KN parc. č. 7921/1 a 7921/2, stavba „Zariadenie pre seniorov“ Bulharská ul. – vecné 
bremená)         mat. č. 1051/2017 
 

31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, Mestský park 
Sihoť - rozšírenie predmetu nájmu pre spoločnosť ALFA-ZETA s. r. o.)   
          mat. č. 1024/2017 

 
32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (stavba s. č. 70,                               

o. č. 130 a pozemky „C“ KN parc. č. 316/1, 316/2 a 316/8, k. ú. Mlynárce)   
          mat. č. 1044/2017 
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33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce 
(ZsDIS, a. s., vecné bremeno k stavbe ,,Nitra Poľná 45bj“)  mat. 1068/2017 

 
34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 77/2011-MZ zo dňa 

07.04.2011 (Návrh na zámer odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra, 
prebytočné nehnuteľnosti)      mat. č. 1073/2017 

 
35. Návrh na zmenu uznesenia č. 133/2017-MZ zo dňa 6. 4. 2017 (Návrh na zámer nakladania 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – zámena 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. 1071/2017 
 

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena   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. 1023/2017 

 
37. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 47/2017-MZ  zo dňa 

16.02.2017 (Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  336/2010-MZ 
zo dňa 18.11.2010, v znení uznesenia č. 40/2011-MZ zo dňa 24.02.2011 v znení uznesenia 
č. 361/2012-MZ zo dňa 13.12.2012, v znení uznesenia č. 303/2014-MZ zo dňa 09.10.2014 
a v znení uznesenia č. 416/2015-MZ zo dňa 26.11.2015 - Vinohradský – prenájom 
pozemku, k. ú. Chrenová)        mat. č. 1018/2017 

 
38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2014-MZ zo dňa 

20.11.2014 v znení neskorších prijatých zmien (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami     
vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov a voľných plôch na Mestskej 
tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre)     mat. č. 1027/2017 

 
39. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 418/2016-MZ zo dňa 

15.12.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Ing. 
Kovarčík J. – odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)   mat. č. 1032/2017 

 
40. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 415/2016-MZ zo dňa 

15.12.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Nemeš       
– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1033/2017 

 
41. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 412/2016-MZ zo dňa 

15.12.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Ing. Dedič 
– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1034/2017 

 
42. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 417/2016-MZ zo dňa 

15.12.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Kovarčík 
M. – odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1035/2017 

 
43. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 416/2016-MZ zo dňa 

15.12.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Plaváková 
– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)     mat. č. 1036/2017 
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44. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 408/2016-MZ zo dňa 
15.12.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Ing. 
Čižmárik – odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1037/2017 

 
45. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 406/2016-MZ zo dňa 

15.12.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Botka                    
– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)     mat. č. 1038/2017 

 
46. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 407/2016-MZ zo dňa 

15.12.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Škorcová 
– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1039/2017 

 
47. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2016-MZ zo dňa 

15.12.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Hanák                   
– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1040/2017 

 
48. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 401/2016 – MZ zo dňa 

15.12.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Mášik         
– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1041/2017 

 
49. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 405/2016-MZ zo dňa 

15.12.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Vörös                  
– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1042/2017 

 
50. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 398/2016-MZ zo dňa 

15.12.2016 (ZsDis., a. s., zriadenie vecného bremena pre stavbu „NN distribučný rozvod“ 
Šúdol – 5RD)        mat. č. 1047/2017 

 
51. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 305/2015-MZ zo dňa 

10.09.2015 (kat. úz. Mlynárce, „C“ KN parc. č. 425/1, 96, 98, 124, Ing. Ľubomír Moravčík 
– vecné bremená)        mat. č. 1049/2017 

 
52. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 200/2015-MZ zo dňa 

11.06.2015 (MH Invest, s r. o., stavba „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce - napojenie      
na R1 II. etapa“)        mat. č. 1052/2017 

 
53. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 25/2009-MZ zo dňa          

29. 01. 2009 v znení uznesenia č. 329/2009-MZ zo dňa 05.11.2009 a č. 308/2010-MZ           
zo dňa 28.10.2010 (k. ú. D. Krškany „SO 14-Úprava cesty I/64“) mat. č. 1053/2017 

 
54. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 159/2015-MZ zo dňa 

30.04.2015 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NN Nitra Sihoť – NNK, rozšírenie NN 
káblového distribučného rozvodu“)     mat. č. 1048/2017 

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

25.6.2009 v znení uznesení č. 163/2013-MZ zo dňa 9.5.2013 a č. 129/2017-MZ zo dňa 
06.04.2017 (pozemky pod garážami ul. Na Predmostí a Parkové nábrežie)  
          mat. č. 1050/2017 
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56. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – odpredaj 
novovytvoreného pozemku parc. č. 7244/8 v k. ú. Nitra (Anna Pavková A-Z)  
          mat. č. 1026/2017 

 
57. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Karkoška a spol. 

– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1069/2017  
 

58. Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra (Západoslovenská 
distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518)  mat. č. 1070/2017 

 
59. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti        

z pozemku parc. reg. „E“ KN č. 41/4 a 142/1, kat. úz. Mlynárce)  mat. č. 1072/2017 
 
60. Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy 

spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. Komisionárskou zmluvou  mat. č. 1057/2017 
 

61. Správa o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra s. r. o. s nebytovými priestormi mesta 
v zmysle Komisionárskej zmluvy č. j. 1490/07/OM za rok 2016 mat. č. 1058/2017 

 
62. Interpelácie  
 
63. Diskusia 
 
64. Návrh na uznesenie 
 
65. Záver 
                                                                                                  
                                                                                                                   
 
 
 
                                  
 
 
                                                                                                    Jozef  D v o n č     

 


