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Primátor 
mesta Nitry         
                                                                                Nitra 15. 01. 2018 
                                                                                                                                         

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 

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

 
25. januára 2018 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 M estského zastupiteľstva  v Nitre č. 172/2016-MZ zo dňa                                                     
23.06.2016               mat. č. 666/2016 

 
4. Správa o výsledku kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie mesta - Základná 

umelecká škola Jozefa Rosinského     mat. č. 1295/2018 
 

5. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za rok 2017 
          mat. č. 1294/2018 
 

6. Investičný zámer obstarania výstavby 33 nájomných bytov „Diely III. Nitra, BD Kmeťova 
ulica Územie „B“ C – 307 Tokajská, Nitra + TV“ v majetku mesta Nitry a návrh 
zabezpečenia finančných prostriedkov na jeho financovanie  mat. č. 1307/2018 
 

7. Návrh Memoranda o spolupráci pri realizovaní Projektu medzi  občianskym združením 
Futuristiq, o. z. a Mestom Nitra      mat. č. 1281/2017-1
     

8. Návrh na zvolenie členky Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, 
bytové otázky a zdravotníctvo      mat. č. 1308/2018 
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9. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 357/2017 MZ zo dňa             
23. 11. 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. 1306/2018 

 
10. Návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, 

Vajanského 1, Nitra       mat. č. 1309/2018 
 

11. Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta 
Nitry         mat. č. 1289/2018 

 
12. Návrh rozpisu finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia 

na rok 2018        mat. č. 1290/2018 
 
13. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 

o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2 a 3            mat. č. 1064/2017-2 
 

14. Návrh Dodatku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 
o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov  mat. č. 1254/2017 

 
15. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: „Odpredaj nehnuteľností  v tenisovom areáli na Ďumbierskej ulici v Nitre,  stavby 
HOTEL TENIS na parc. č. 810/15, parcely registra „C“ KN č. 810/15 pod stavbou a parcely 
registra „C“ KN č. 810/21 o výmere 623 m2 v kat. úz. Chrenová“ mat. č. 1296/2018 

 
16. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN      

parc. č. 395, k. ú. Horné Krškany)     mat. č. 1275/2017 
 
17. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ KN    

parc. č. 609/4 a 610/3, k. ú. Zobor     mat. č. 1276/2017 
 
18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely C KN 
č. 6020/3 v kat. území Zobor – Miroslav Stoch)    mat. č. 1291/2018 

 
19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely C KN 
č. 931/7 v kat. území Dolné Krškany – priamy predaj)   mat. č. 1292/2018 

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

(ZsDis., a. s., zriadenie vecného bremena pre stavbu „NA NITRA, Kúpeľná, TS 175, VNK, 
NNK“ )         mat. č. 1297/2018 
 

21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre  
          mat. č. 1298/2018 
 

22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena pozemkov       
pre cyklotrasy v kat. úz. Chrenová)     mat. č. 1299/2018 
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23. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku,       

kat. úz. Nitra ul. Janka Kráľa)      mat. č. 1300/2018 
 
24. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku 

parc. „C“ KN č. 5169/2, kat. úz. Zobor – Ján Veseľka a Helena Veseľková) 
mat. č. 1302/2018 

 
25. Návrh na zmenu uznesenia č. 345/2017-MZ zo dňa 23.11.2017  (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. 1280/2017 
 
 

26. Návrh na zmenu uznesenia č. 203/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 (návrh na zámer nakladania 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti z pozemku parc. reg. „E“ KN 
č. 41/4 a 142/1, kat. úz. Mlynárce)     mat. č. 1303/2018 

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

 
 
 
 
 
 
Jozef  D v o n č     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


