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Primátor 
mesta Nitry         
                                                                                Nitra 10. 11. 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 

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

 
23. novembra 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. 345/2012-MZ zo dňa                                                     
13.12.2012               mat. č. 731/2012 
 
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. 209/2017-MZ zo dňa                            
29.06.2017               mat. č. 1097/2017 

 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 297/2017-MZ zo dňa                            
07.09.2017        mat. č. 1209/2017 

 
4. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami určenými                                    

na nákup potravín v príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb 
                mat. č. 1217/2017 
 
5. Správa o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa pri výbere dodávateľa 

stavebnej zákazky „Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbanská ul. na Kultúrne centrum 
Zobor“                                                                                                mat. č. 1198/2017 

 
6. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017 mat. č. 1223/2017 
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7. Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2017  mat. č. 1203/2017 
 
8. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre                              

na I. polrok 2018        mat. č. 1185/2017 
 
9. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd  Nitra 

na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu    mat. č. 1196/2017 
 
10. Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií 2017 – 2018 

mat. č. 1204/2017 
 
11. Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008  o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-                   
-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

mat. č. 1220/2017 
 
12. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych 

službách v znení dodatkov č. 1 a 2     mat. č. 1216/2017 
 
13. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitry v kat. úz. Nitra 

(Ministerstvo hospodárstva SR)       mat. č. 1190/2017 
 
14. Návrh na odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti    

Službyt Nitra, s. r. o. (nehnuteľnosť na Topoľčianskej ulici č. 37, stavba s. č. 20 – dom         
na pozemku „C“ KN parc. č. 134/1 a pozemok „C“ KN parc. č. 131/4, k. ú. Dražovce) 

mat. č. 1224/2017 
 
15. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti  

pozemku z parcely C KN č. 4764/1 a E KN č. 3151 v kat. území Zobor - Mgr. Karin 
Kazíková)         mat. č. 1188/2017 

 
16. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného  

bremena na parcely C KN č. 425/33, 425/34, 560/9, 576/1, 548/6, 576/2, 671/2, 645/4, 
425/38, 559/4, 425/78, 425/37, 559/6, 559/7, 559/8 evidované v LV č. 7194, E KN č. 549 
evidovanú v LV č. 8074 v kat. území Mlynárce – Západoslovenská distribučná, a. s.)       

mat. č. 1189/2017 
 
17. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (garáže                                                                    

s pozemkami v kat. úz. Nitra, ul. Schurmannova)   mat. č. 1191/2017 
 
18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra                                            

(prenájom časti pozemku na Podzámskej ul. – Ing. R. Chlebo) mat. č. 1193/2017 
 
19. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta (bytový dom na Radlinského 5 v Nitre) 

mat. č. 1205/2017 
 
20. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta (bytový dom na Chalúpkovej ul. č. 22 a 24             

v Nitre)         mat. č. 1206/2017 
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21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj                                      
pozemku kat. úz. Zobor, ul. Tatarkova)     mat. č. 1207/2017 

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

(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „PD 33 b. j. – bl. C 307 DIELY III. Tokajská,     
NITRA“)         mat. č. 1210/2017 

 
23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku 

vo výmere 54 m2 z parc. „E“ KN č. 1006, kat. úz. Zobor – Ing. Annamária Karšayová,                      
ul. Jelenecká)        mat. č. 1211/2017 

 
24. Návrh na nakladanie 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. 1214/2017 

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

Janíkovce (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, zriadenie vecného bremena) 
mat. č. 1215/2017 

 
26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (vecné bremeno                          

na parcele registra „C“ KN č. 810/19 v kat. úz. Chrenová)  mat. č. 1218/2017 
 
27. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 305/2015-MZ zo dňa 

10.09.2015 v znení uznesenia č. 195/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 (kat. úz. Mlynárce, „C“ 
KN parc. č. 425/1, 96,98,124, Ing. Ľubomír Moravčík – vecné bremená) 

mat. č. 1213/2017 
 
28. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 166/2017-MZ zo dňa 

18.05.2017 (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. 1226/2017 
 

29. Návrh na zmenu uznesenia č. 354/2013-MZ zo dňa 17.10.2013 (Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – zámena pozemkov s RKC, 
Farnosť Nitra-Dražovce v kat. území Dražovce)   mat. č. 1234/2017 

 
30. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 276/2016-MZ zo dňa 

08.09.2016 (ZsDis, a. s., odpredaj časti pozemku pre výstavbu trafostanice v rámci stavby 
„Vybudovanie strategického parku“ a zriadenie vecného bremena – právo prístupu) 

mat. č. 1225/2017 
 
31. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 83/2017-MZ zo dňa 

09.03.2017 (vlastníci pozemkov v k. ú. Párovské Háje v zastúpení I. Martiša) 
mat. č. 1219/2017 

 
32. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 

parcely ,,C“ KN č. 1497/13 a stavby s. č. 126 v kat. území Dražovce – Zdenek Studený) 
                                     mat. č. 1228/2017 
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33. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (HOTEL TENIS 
na parc. č. 810/15, parcela registra ,,C“ KN č. 810/15 a parcela registra ,,C“ KN č. 810/21 
v kat. úz. Chrenová)       mat. č. 1229/2017 

 
34. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky pod 

lanovou dráhou v k. ú. Zobor)      mat. č. 1230/2017 
 
35. Návrh na zámer nakladania s  nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti 

pozemku parc. ,,C“ KN č. 2780/1, kat. ú. Nitra – ul. Družstevná) mat. č. 1231/2017 
 
36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti 

pozemku parc. ,,C“ KN č. 5501/4, kat. ú. Zobor – ul. Vysoká)  mat. č. 1232/2017 
 
37. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, parc. 

reg. ,,C“ KN č. 1875, Miroslav Kepák a Petra Kepáková)  mat. č. 1233/2017 
 
38. Návrh na zámer nakladania  nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (parcely registra 

,,C“ KN č. 5010/2 a 5010/3 v kat. úz. Zobor)    mat. č. 1235/2017 
 
39. Interpelácie 
 
40. Diskusia 
 
41. Návrh na uznesenie 
 
42. Záver 

 
 
 
 
Jozef  D v o n č     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


