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Primátor 
mesta Nitry         
                                                                                Nitra 24. 08. 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 

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

 
07. septembra 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. 295/2007-MZ zo dňa                        
23.08.2007 v bodoch A), B)       mat. č. 955/2008 
 
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. 335/2016-MZ zo dňa                            
13.10.2016                  mat. č. 906/2017 
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 206/2017-MZ zo dňa                            
18.05.2017        mat. č. 1127/2017 

 
4. Správa o výsledku kontroly hospodárenia príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb       mat. č. 1130/2017 
 

5. Doplatok príspevku za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi 
ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2016 a návrh jeho vysporiadania  mat. č. 1161/2017 

 
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2017 mat. č. 1147/2017 
 
7. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017 mat. č. 1149/2017 
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8. Návrh na predloženie 3 žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného 
regionálneho operačného programu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy)     mat. č. 1151/2017 

 
9. Aktualizácia II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra 2016 - 2020 
                                                                                                                   mat. č. 1129/2017 
 
10. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytnutí 

dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na rok 2018  
          mat. č. 1128/2017 
 

11. Návrh na pridelenie 2-izbového bytu č. 16/3. poschodie na Rýnskej ul. č. 15 vyčleneného 
pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia s. r. o., v zmysle uznesenia MZ v Nitre 
č. 80/2012-MZ, zamestnancovi FOXCONN Slovakia s. r. o.   mat. č. 1133/2017 

 
12. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych 

službách         mat. č. 1146/2017 
 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2017 o určení názvu 
novovzniknutej časti ulice v časti mesta Staré mesto   mat. č. 1124/2017 

 
14. Návrh na doplnenie člena VMČ č. 3 – Čermáň z radov obyvateľov mat. č. 1125/2017 
 
15. Návrh na doplnenie člena VMČ č. 4 – Klokočina z radov obyvateľov mat. č. 1119/2017 
 
16. 1.   Správa   k plneniu   uznesenia   Mestského   zastupiteľstva  v  Nitre  č.   252/2017-MZ  
            zo dňa 29.6.2017 

2. Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ                         
zo dňa 29.6.2017       mat. č. 1148/2017 

 
17. Návrh Memoranda o spolupráci medzi Mestom Nitra, Slovenská republika a Mestom 

Roding, Nemecko, Bavorsko      mat. č. 1154/2017 
 
18. Návrh na určenie základných východísk pre ďalšie etapy prípravy projektu „Kreatívneho 

centra Nitra“        mat. č. 1152/2017 
 

19. Návrh na bezodplatné nadobudnutie nehnuteľností do majetku Mesta Nitry (verejné 
osvetlenie lokalita Hrabina, kat. úz. Horné Krškany)   mat. č. 1137/2017 

 
20. Návrh na odkúpenie nehnuteľností do majetku Mesta Nitry (VO - Združenie JUŽNÝ 

PRAMEŇ, kat. úz. Párovské Háje)     mat. č. 1140/2017 
 

21. Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitra z výkonu správy    
spoločnosti Službyt Nitra, s r. o. (areál bývalého OSP v Nitre)  mat. č. 1135/2017 

 
22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Jozef Úradník 

STAVMAT - zmena nájomcu v Nájomnej zmluve č. j. 1953/2016/OM zo dňa 24.08.2016) 
          mat. č. 1136/2017 
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23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely C KN 
č. 931/1 a prenájom časti z parcely E KN č. 169/1 v kat. území Dolné Krškany) 

          mat. č. 1138/2017 
 

24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. 
č. 5555/5, k. ú. Nitra)        mat. č. 1139/2017 
 

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku 
vo výmere 192 m2 z parc. „C“ KN č. 2238/2, kat. úz. Nitra – Otto Gése a Helena Géseová) 
                                                                                                              mat. č. 1142/2017 
 

26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce 
(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „Nitra – Obchodné centrum Möbelix – VN, TS, NN“)
          mat. č. 1143/2017 
 

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce 
(prenájom pozemku pod stavbou „Vybudovanie strategického parku“ SO 143 a SO 645                
pre MH Invest s. r. o.)       mat. č. 1144/2017 

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

Janíkovce (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe ,,Veľké Janíkovce – Rekonštrukcia vedení 
VN, NN a trafostanice“)       mat. č. 1134/20174 

 
29. Návrh na nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Zobor (ZsDis, 

a. s., vecné bremeno k stavbe ,,Rekonštrukcia a dostavba Hotela Zlatý Kľúčik“) 
          mat. č. 1163/2017 

 
30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 

pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre  mat. č. 1153/2017 
 
31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 152/2016-MZ zo dňa 

16.05.2016 (odpredaj novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 4821/148                   
až 4821/312, k. ú. Nitra, PROXENTA Private Equity, s. r. o.)   mat. č. 1132/2017 

 
32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 200/2016-MZ zo dňa 

23.06.2016 (MH Invest, s r. o., prenájom pozemkov a zriadenie vecného bremena                           
pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“ – preložky kanalizácie, vodovodu a OK) 
                                                                                                                 mat. č. 1145/2017 
 

33. Návrh na zmenu uznesenia  č. 89/2017-MZ zo dňa 9.3.2017 o odpredaji bytov, spoločných 
častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Považská 3,5,7 podľa zákona 
182/1993 Z. z v znení neskorších predpisov    mat. č. 1150/2017 
 

34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 240/2013-MZ zo dňa 
27.06.2013 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 387/2013-MZ zo dňa 
14.11.2013 a v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 258/2014-MZ zo dňa 
04.09.2014 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - časť 
pozemku ,,C“ KN parc. č. 7261/201, k. ú. Nitra)   mat. č. 1159/2017 
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35. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Miroslav 
Jamrich, Janka Kráľa 132, Nitra)      mat. č. 1156/2017 
 

36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Miroslav 
Kováč, Podhájska 18, Nitra)      mat. č. 1157/2017 

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

,,C“ KN parc. č. 1420/4, k. ú. Zobor)     mat. č. 1158/2017 
 

38. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemku, kat. úz. Zobor, ul. Šafranová)     mat. č. 1164/2017 
 

39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (ZsDis, a. s., 
novovytvorený pozemok ,,C“ KN parc. č. 361/32, k. ú. Veľké Janíkovce)  
          mat. č. 1160/2017 

 
40. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, 

odpredaj časti pozemku ,,C“ KN parc. č. 187/12)   mat. č. 1162/2017 
 
41. Interpelácie 
 
42. Diskusia 
 
43. Návrh na uznesenie 
 
44. Záver 

 
 
 
 
Jozef  D v o n č     

 
 
 
 
 
 
Poznámka: Dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 07.09.2017 sa hneď v úvode rokovania      
o 8.00 h. uskutoční v obradnej miestnosti MsÚ slávnostný akt udelenia Ceny primátora Mesta 
Nitry osobnostiam: 
p. J. Svítkovej, p. S. Šimkovi, p. M. Ševčíkovi a p. J. Petruškovi za ich záslužnú činnosť 
v prospech  rozvoja mesta Nitry. 
 
 
 
 
 
 
 
 


