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Primátor 
mesta Nitry         
                                                                                Nitra 19. 06. 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 

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

 
29. júna 2017 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 

 
4. Správa o výsledku kontroly príjmov úhrad za vstup a užívanie rekreačných a športových 

objektov         mat. č. 1097/2017 
 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017    mat. č. 1095/2017 
 

6. Návrh Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry    mat. č. 1103/2017 
 

7. Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2018 mat. č. 1094/2017 
 

8. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017 mat. č. 1104/2017 
 

9. Návrh na dočasné poverenie výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre       mat. č. 1117/2017 

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

sociálnych služieb v Nitre na rok 2017     mat. č. 1113/2017 
 

11. Informatívna správa o realizácii projektu „Smart City“ a jeho priebežných výsledkoch 
           mat. č. 1096/2017 



2 
 

12. Informatívna správa - kandidatúra mesta Nitry na titul Európske mesto športu 2018 
               mat. č. 1091/2017 

 
13. Registrácia sociálnych služieb krízovej intervencie   mat. č. 1108/2017 

 
14. Podpora poradenského centra pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislostí                                 

– BUDÚCNOSŤ, n. o., Wilsonovo nábrežie 82, Nitra   mat. č. 1109/2017 
 

15. Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                         
na II. polrok 2017        mat. č. 1082/2017 

 
16. Návrh – Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre 

                                                                                                                 mat. č. 1093/2017 
 

17. Návrh – Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku výborov v mestských častiach v Nitre 
                mat. č. 1110/2017 
 

18. Deklarácia mesta Nitra v oblasti bytovej politiky     
          mat. č. 1105/2017 
 

19. Návrh opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s rozvojom priemyselnej 
infraštruktúry a rozvojom zamestnanosti v meste Nitra      
          mat. č. 1106/2017 

 
20. Správa o doručenej požiadavke o obstaranie prepracovania Územného plánu zóny 

Mlynárce I., Nitra        mat. č. 1114/2017 
 
21. Zrušenie drobnej prevádzkarne Mestského národného výboru v Nitre zapísaného 

v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra a jeho výmaz  mat. č. 1099/2017 
 

22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre  mat. č. 1028/2017 

 
23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom 

plynárenského zariadenia v k. ú. Mlynárce)    mat. č. 1043/2017 
 

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti o výmere 
7 m2 z parcely registra „C“ KN č. 874/13 v kat. úz. Chrenová)  mat. č. 1085/2017 
 

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (BULLA, s. r. o.,                     
Dlhá 4, Nitra)        mat. č. 1086/2017 

 
26. Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra (Západoslovenská distribučná, 

a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518)     mat. č. 1087/2017 
 

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Karkoška a spol.                  
– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)                                   mat. č. 1088/2017 
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28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (ZsDis, 
a. s., vecné bremeno k stavbe „NA_ Nitra - Farská ulica - rekonštrukcia NNK“) 

mat. č. 1089/2017 
 

29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dražovce 
(Slovak Telekom, a. s., vecné bremeno k stavbe „B2B: INS_NR_JLR“ - optický kábel) 

          mat. č. 1090/2017 
 
30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra („NA_Kamenecká, 

Furmanská, 6RD-NNK“ – vecné bremeno)     mat. č. 1112/2017 
 
31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 400/2016-MZ zo dňa                     

15. 12. 2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra                                    
– Grman a manž. – odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)  mat. č. 1100/2017 

 
32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 403/2016-MZ zo dňa                      

15. 12. 2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Škorec    
– odpredaj pozemkov, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1101/2017 

 
33. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 409/2016-MZ zo dňa                     

15. 12. 2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra-Galbavá   
– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1102/2017 

 
34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 355/2016 - MZ  zo dňa                   

10. 11. 2016 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry                   
– bývalé ihrisko - odpredaj pozemkov, k. ú. Horné Krškany)  mat. č. 1118/2017 

 
35. Návrh na zmenu uznesenia č. 334/2016-MZ zo dňa 13. 10. 2016 (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. 1121/2017 

 
36. Návrh na zmenu doby nájmu v nájomnej zmluve č. 54/2002 PM pre spoločnosť                            

UNI–WERBUNG, spol. s r. o., Brečtanová 2, Bratislava  mat. č. 1029/2017 
 

37. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 413/2016-MZ zo dňa                  
15. 12. 2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra                                   
– Nižňanská – odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)  mat. č. 1081/2017 

 
38. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 410/2016-MZ zo dňa                

15. 12. 2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Krajinčák 
– odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1084/2017 

 
39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena 

pozemkov v kat. úz. Zobor)      mat. č. 1098/2017 
 

40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (MC – Real                         
s. r. o., Kupecká 9, 949 01 Nitra, IČO: 35975695)    mat. č. 1115/2017 

 
41. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok                        

,,C“ KN parc. č. 5555/5, k. ú. Nitra)      mat. č. 1116/2017 
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42. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemku kat. úz. Zobor, ul. Tatarkova)      mat. č. 1120/2017 

 
43. Interpelácie 
 
44. Diskusia 
 
45. Návrh na uznesenie 
 
46. Záver 

 
 
Jozef  D v o n č     

 


