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Primátor 
mesta Nitry         
                                                                                Nitra 01. 12. 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 

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

 
14. decembra 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               mat. č. 1242 
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa                                                     
14.03.2013               mat. č. 1023/2013 
 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018   mat. č. 1248/2017 
                                                                                                                        
5. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2018 – 2020  mat. č. 1237/2017 
 
6. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017  mat. č. 1271/2017 

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

sociálnych služieb v Nitre na rok 2017     mat. č. 1272/2017 
 
8. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2018 pre cieľové oblasti: 

a/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt,  
b/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností 
          mat. č. 1273/2017 
 

9. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2018 pre cieľové oblasti: 
      a) sociálna oblasť 
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      b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom mat. č. 1247/2017 
 
 

10. Informatívna správa o schválení dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2018 pre cieľovú 
oblasť ,,rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a širenie kultúrnych hodnôt“ 
do 2000,- €        mat. č. 1274/2017 

 
11. Návrh partnerstva pri organizovaní Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo 

Slovenska v roku 2018       mat. č. 1242/2017 
                                                                                                                          
12. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra                    

na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu    mat. č. 1240/2017 
                                                                                                                          
13. Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 

2018         mat. č. 1208/2017 
                                                                                                                                                           
14. Informatívna správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 50/2016-MZ 

zo dňa 10.03.2016 (Futbalový štadión ČFK)    mat. č. 1252/2017 
 
15. Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 251/2017-MZ zo dňa 

29.06.2017        mat. č. 1212/2017-1 
 
16. Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 

29.06.2017        mat. č. 1253/2017 
 

17. Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. 
mat. č. 1241/2017 
 

18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – povolenie podnájmu 
časti pozemku na trhovisku na Jurkovičovej ul. v Nitre   mat. č. 1181/2017 

 
19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti o výmere 

30,50 m2 z parcely registra „C“ KN č. 2283/1 v kat. úz. Nitra)  mat. č. 1227/2017 
 

20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného  
bremena na parcelu C KN č. 187/12 evidovanú v LV č. 3681 v kat. území Nitra – 
Západoslovenská distribučná, a. s.)     mat. č. 1239/2017 

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

(ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „Káblové rozvody NN pre 8 RD, Kamenecká ul.“)                                                                                   
          mat. č. 1244/2017 

 
22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra, (prenájom časti 

pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre, Feliz ARI s. r. o.) 
                 mat. č. 1245/2017 
 
23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  v k. ú. Nitra (prenájom 
časti pozemku pod stánkom na Beethovenovej ul.)          mat. č. 1246/2017 
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24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“                 
KN parc. č. 365/1 a časť pozemku „C“ KN parc. č.  361/12, k. ú. Veľké Janíkovce) 
          mat. č. 1264/2017 
 

25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov                     
s RKC, Farnosť Nitra-Dražovce v kat. území Dražovce)  mat. č. 1265/2017 

 
26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (parcely registra „C“ 

KN č. 5010/2 a 5010/3 v kat. úz. Zobor)     mat. č. 1267/2017 
 

27. 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. 1263/2017 

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

20.11.2014 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch na Mestskej tržnici                            
na Štefánikovej tr. 50 v Nitre - Práčovne a čistiarne s. r. o. Nitra) mat. č. 1249/2017 

 
29. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 228/2016-MZ zo dňa 

23.06.2016 (vnútrobloková kanalizácia)     mat. č. 1250/2017 
 
30. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 323/2017-MZ zo dňa 

12.10.2017 (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. 1262/2017 

 
31. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (REVIT – 

NITRA, s. r. o. – odpredaj pozemkov, k. ú. Nitra)   mat. č. 1256/2017 
 

32. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Brňová – 
odpredaj časti pozemkov, k. ú. Nitra)     mat. č. 1255/2017 

 
33. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Matejbus                

a manž. – odpredaj pozemku, k. ú. Chrenová)    mat. č. 1258/2017 
 

34. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Mgr. Masár – 
odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1259/2017 

 
35. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Majerčík – 

odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany)    mat. č. 1260/2017 
 

36. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Malý 
a manž. – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra)    mat. č. 1261/2017 

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

C KN č. 6020/3 v kat. území Zobor – Miroslav Stoch)   mat. č. 1266/2017 
 

38. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemku, kat. úz. Nitra, ul. Kováčikova)    mat. č. 1268/2017 
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39. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemku, kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa)    mat. č. 1269/2017 

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

pozemku, kat. úz. Zobor, pod ul. Hornozoborská)   mat. č. 1270/2017 
 
41. Interpelácie 
 
42. Diskusia 
 
43. Návrh na uznesenie 
 
44. Záver 

 
 

 
Jozef  D v o n č     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


