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Primátor 
mesta Nitry     
     
                                                                                Nitra  15. 06. 2020 
                                                   

P O Z V Á N K A 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 19. zasadnutí (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 
dňa 11.06.2020 prerušilo rokovanie mestského zastupiteľstva s tým, že pokračovanie 

zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva  
sa uskutoční dňa 

 
18. júna 2020 o 8.00 h 

 
v zasadačke Mestského úradu v Nitre (č. dv. 118), Štefánikova tr. 60 

 
P R O G R A M:  
 

Otvorenie 
 
29. Návrh na zriadenie Redakčnej rady mesačníka Radničné noviny  

(bez spravodajcu)        mat. č. 537/2020 
 
30. Návrh na udelenie súhlasu so zriadením miestnej distribučnej sústavy (ČOV, Dolné 

Krškany – Mestská elektráreň Nitra, a. s.)     
Spravodajca: p. Filip Barbarič     mat. č. 532/2020 

 
31. Informatívna správa – Revitalizácia Mestskej tržnice na Štefánikovej triede                       

č. 50 v Nitre 
Spravodajca: p. Ján Vančo                mat. č. 449/2020 

 
32. Návrh na zníženie nájomného – Nájomná zmluva č. j. 831/2007/OM (Pavel Čerman 

a manželka) 
Spravodajca: p. Ján Greššo          mat. č. 476/2020 

 
33. Návrh na ukončenie Nájomnej zmluvy č. j. 688/2013/OM pre nájomcu, spoločnosť 

JOJO, s. r. o., Cintorínska 10, 949 01 Nitra, IČO: 36 750 824 
Spravodajca: p. Peter Mezei                     mat. 512/2020 

 
34. Návrh na ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 142/2016/OM zo dňa 23.2.2016 

(spol. RAB, s. r. o., - ukončenie prenájmu pozemku pod stánkom na Mestskej tržnici 
na Štefánikovej tr. 50 v Nitre)       
(bez spravodajcu)       mat. č. 525/2020 
 

35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ 
KN parc. č. 13/1 a stavba s. č. 62 na parc. č. 13/1 v k. ú. Kynek)   
Spravodajca: p. Daniel Balko     mat. č. 467/2020-1 
 

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ladislav Turba 
s manž., Kmeťova 23/8, 949 11 Nitra)      
(bez spravodajcu)       mat. č. 468/2020 
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37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti 
pozemku v kat. území Zobor – MUDr. Henrieta Dávidová, PhD.) 
Spravodajca: p. Filip Barbarič           mat. 469/2020  

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

(Š. Hudeček, H. Petrániová a spol., pozemok parc. reg. „C“KN č. 4904/3 a časti 
pozemku parc. reg. „C“KN č. 4904/1) 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. 475/2020 

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

pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre (ŠTUCI, s. r. o.)  
Spravodajca: p. Ján Greššo              mat. 477/2020 

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

pozemku parcely registra C KN č. 3775/1 v kat. úz. Párovské Háje - Repčoková) 
(bez spravodajcu)       mat. č. 502/2020 

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

pozemku parcely registra C KN č. 33, k. ú. Horné Krškany - Korienková )  
(bez spravodajcu)       mat. č. 514/2020 

 
42. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 268/2019-MZ zo dňa 

05.09.2019 (ZsDis, a. s. zriadenie vecných bremien pre stavebný objekt „SO 103.1 
Rozšírenie a úprava verejného distribučného rozvodu, stavba – Apartmány 
Moyzesova, k. ú. Nitra) 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. 474/2020 

 
43. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 188/2019-MZ                     

zo dňa 30.05.2019 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry – METROPOLITEJ, s. r. o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO:                                   
36 544 019)  

  (bez spravodajcu)       mat. č. 486/2020 
 
44. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 156/2018-MZ zo dňa 

17.05.2018 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „Nitra - Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií v Nitre“)  
(bez spravodajcu)       mat. č. 491/2020 

 
45. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 207/2015-MZ zo dňa 

11.06.2015 v znení uznesenia č. 71/2020-MZ zo dňa 07.05.2020 (ZsDis, a. s., vecné 
bremeno k stavbe „NA_Nitra Zobor, Martin. dol. TS, VNK, NNK, VNV“)   
(bez spravodajcu)       mat. č. 528/2020 
 

46. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (M&S 
GLOBTRADE, a. s.- odpredaj pozemku – potraviny Chmeľová ul., k. ú. Zobor) 
(bez spravodajcu)       mat. č. 530/2020 
 

47. Návrh zámeru na odpredaj majetku mesta Nitra (Simona Morvayová) 
(bez spravodajcu)       mat. č. 454/2020 

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

registra „C“ KN č. 1501 a 1502 v kat. úz. Zobor – František Latečka) 
      (bez spravodajcu)        mat. č. 463/2020 
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49. Návrh na zámer odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra 

(novovytvorený pozemok reg. „C“ KN parc. č. 8598/7 v k. ú. Nitra – Peter Rist 
a manž. Ľubica r. Šatková)         
(bez spravodajcu)       mat. č. 490/2020 

 
50. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ladislav 

Depeš, Kríková 466/2, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce)   
(bez spravodajcu)       mat. č. 487/2020 

 
51. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela 

registra „C“ KN č. 5010/2 v kat. úz. Zobor)     
(bez spravodajcu)       mat. č. 480/2020 

 
52. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (obytné 

domy Misionárska ul. č. 1, 3, 5, 13 a 15 v Nitre)     
(bez spravodajcu)       mat. č. 482/2020 

 
53. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (areál 

bývalého podniku Elitex v kat. úz. Dolné Krškany)    
(bez spravodajcu)       mat. č. 483/2020 

 
54. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 

pozemku kat. úz. Nitra, ul. Hviezdoslavova - Jurkovičova)    
(bez spravodajcu)       mat. č. 489/2020 

 
55. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku 

„C“ KN parc. č. 395 v k. ú. Horné Krškany)     
(bez spravodajcu)       mat. č. 519/2020 

 
56. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. 

Mária Hudecová, Bohúňova 34, 949 01 Nitra)     
(bez spravodajcu)       mat. č. 526/2020 

 
57. Interpelácie 
 
58. Diskusia 
 
59. Návrh na uznesenie 
 
60. Záver 

 
 

Marek  H a t t a s,  v. r.        
 

 
 

Poznámka: 

 
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,      

dovoľujeme si Vás upozorniť, že materiály uvedené v programe Vám boli doručené                                         

do cloudového úložiska na zasadnutie (riadneho) MZ konaného dňa 11.6.2020.           


