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Primátor 
mesta Nitry         
                                                                                Nitra 28. 09. 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 

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

 
12. októbra 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 
 
4. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s nerozpočtovanými finančnými                        

prostriedkami v Zariadení školského stravovania pri Základnej škole Benkova, Nitra 
              mat. č. 1173/2017 
 
5. Návrh východiskových ukazovateľov do „Návrhu rozpočtu na rok 2018“ 

mat. č. 1176/2017 
 
6. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017 mat. č. 1186/2017 
 
7. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie mesta Nitry „Kreatívne centrum Nitra“ 
              mat. č. 1183/2017 
 
8. Prehľad potrieb financovania súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení       

v štruktúre mzdových a prevádzkových nákladov   mat. č. 1126/2017-1 
 
9. Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 

29.6.2017 - návrh termínov a zodpovednosti za realizáciu navrhovaných opatrení  
          mat. č. 1148/2017-1 

 
10. Správa o vybraných investičných zámeroch v lokalite centrálnej mestskej zóny 

a evidovaných zámeroch bytovej výstavby na území mesta Nitra mat. č. 1174/2017 
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11. Návrh na registráciu Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku v registri 
poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov     mat. č. 1172/2017 

                                                                    
12. Návrh súťažných  podmienok  pre  vypracovanie  súťažného návrhu  do  obchodnej        

verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľnosti na Topoľčianskej ul. č. 37, stavby súp. č. 20            
–  dom  na pozemku „C“ KN parc. č. 134/1 a pozemku „C“ KN parc. č. 134/1,                                      
k. ú. Dražovce“        mat. č. 1166/2017 
 

13. Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy základným školám v Nitre  
               mat. č. 1167/2017 

 
14. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta  Nitra v k. ú. Nitra       

(Slovenská energetika, a. s., vecné bremeno k stavbe „Technická infraštruktúra                 
Nedbalova ul. Nitra“)       mat. č. 1155/2017 

 
15.  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN 

parc. č. 2678/1, k. ú. Zobor)       mat. č. 1168/2017 
 
16. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti  

o výmere 14 m2  z parcely registra „C“ KN č. 904/63 v kat. úz. Chrenová) 
               mat. č. 1169/2017 
 
17. Návrh na nakladenie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zámer odpredaja časti 

pozemku ,,C“ KN par. č. 4908/1 v k. ú. Nitra pre Mgr. Martinu Škodovú) 
mat. č. 1175/2017 

 
18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (ZsDis, a. s.,                        

novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 361/32, k. ú. Veľké Janíkovce)  
          mat. č. 1177/2017 

 
19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku   „C“ KN 

parc. č. 1420/4, k. ú. Zobor)      mat. č. 1179/2017 
 
20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (bývalé ihrisko                              

– odpredaj pozemkov – k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1180/2017 
 
21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – povolenie     podnájmu 
časti pozemku na trhovisku na Jurkovičovej ul. v Nitre   mat. č. 1181/2017 

 
22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku kat. 

úz. Zobor, ul. Šafranová)         mat. č. 1182/2017 
 
23. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 307/2015-MZ zo dňa     

10.09.2015 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                                    
–   pozemok „C“ KN parc. č. 7261/209, k. ú. Nitra   mat. č. 1178/2017 

 
24. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena 

pozemkov pre cyklotrasy v kat, úz. Chrenová)    mat. č. 1171/2017 
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25. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj časť 

z parcely ,,C“ KN č. 495/1 v kat. území Dražovce – Hromadová, Dudeková, Paulík) 
mat. č. 1184/2017 

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

,,E“ KN parc. č. 1131/1 a pozemok ,,E“ KN parc. č. 1131/701, k. ú Veľké Janíkovce) 
mat. č. 1187/2017 
 

27. Interpelácie 
 
28. Diskusia 
 
29. Návrh na uznesenie 
 
30. Záver 

 
 
 
 
Jozef  D v o n č     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


