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 Primátor 
mesta Nitry     
     
                                                                                Nitra  11. 09. 2020 
                                                    
 

P O Z V Á N K A 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 21. zasadnutí 10.09.2020 uznesením č. 203/2020-MZ 
prerušilo rokovanie mestského zastupiteľstva s tým, že pokračovanie zasadnutia (riadneho) 

Mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa   

 
17. septembra 2020 o 8.30 h 

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

 
 
P R O G R A M:  
 
 
24. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2007-MZ zo dňa 

08.02.2007 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 39/2007-MZ zo dňa 
13.02.2007 a uznesenia č. 127/2013-MZ zo dňa 09.05.2013    
Spravodajca: p. Daniel Balko     mat. č. 589/2020  

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

pozemku parcely registra E KN č. 4073/2 v kat. úz. Párovské Háje, lokalita                           
,,pri Cabajskom cintoríne“ – Bažant, s. r. o.) 
Spravodajca: p. Daniel Balko                          mat. č. 539/2020 

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

pozemku parcely registra C KN č. 5299/6 v kat. úz. Nitra, lokalita „Dolnočermánska 
ul.“ – Bažant, s. r. o.)  
Spravodajca: p. Daniel Balko                          mat. č. 540/2020 

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

„C“ KN parc. č. 2123 v k. ú. Nitra)  
Spravodajca:        p. Ján Vančo      mat. č. 566/2020 

 
28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Mária 

Hudecová, Bohúňova 34, 949 01 Nitra)  
Spravodajca: p. Filip Barbarič     mat. č. 567/2020 

 
29. 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. 568/2020 
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30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (stavba súpisné 
číslo 317 na „C“ KN parc. č. 68 a stavba súpisné číslo 1718 na „C“ KN parc. č. 65/1 
a 65/2 v kat. úz. Chrenová pre spoločnosť Centrum vzdelávania ANIMUS, s. r. o., 
Levická cesta 40, 949 01  Nitra) 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 572/2020 

 
31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 

nehnuteľností v areáli bývalého podniku ELITEX pre spoločnosť ORCOM s. r. o. 
Nitra) 
Spravodajca: p. Daniel Balko     mat. č. 573/2020 

 
32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom 

pozemku kat. úz. Nitra, ul. Hviezdoslavova - Jurkovičova)  
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 581/2020 

 
33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra 

„C“ KN č. 5010/2 v kat. úz. Zobor) 
Spravodajca: p. Oliver Pravda     mat. č. 582/2020 

 
34. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (parcely registra 

„C“ KN č. 1501 a 1502 v kat. úz. Zobor – František Latečka) 
Spravodajca: p. Oliver Pravda     mat. č. 583/2020 

 
35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom 

pozemku v kat. území Kynek – FORESPO TT) 
Spravodajca: p. Daniel Balko     mat. č. 587/2020 

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

a Lužianky (Prime Real Estate SK s. r. o., ul. Dolné Hony) 
Spravodajca: p. Peter Mezei      mat. č. 591/2020 

 
37. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  (zmena 

nájomcov v Nájomnej zmluve č. 1/2003 PM zo dňa 07.02.2003 v znení Dodatku č. 1) 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 577/2020 

 
38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 175/2019-MZ zo dňa 

30.05.2019 (garáže na Wilsonovom nábreží 164 – 166)  
Spravodajca:        p. Ján Vančo            mat. č. 166/2019-1 

 
39. Návrh na odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitra (Rezidencia        

pri Kaštieli, Dopravné napojenie a rekonštrukcia cesty, v kat. území Kynek, 
FORESPO TT a. s.) 
Spravodajca:        p. Peter Oremus     mat. č. 579/2020 

 
40. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľností do majetku Mesta Nitra (parcela 

registra „E“ KN č. 1705/5 a parcela registra „E“ KN č. 1705/101 v kat. úz. Chrenová) 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 571/2020 
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41. Návrh na odkúpenie stavebného objektu „SO 07 Verejné osvetlenie“ do vlastníctva 
Mesta Nitra a odovzdanie na prevádzkovanie (Obytná skupina rodinných domov – 
Golianovská ulica, Janíkovce) 
Spravodajca: p. Anna Laurinec Šmehilová    mat. č. 586/2020 

 
42. Návrh zámeru na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod cestou (Ing. Zuzana 

Bolečková) 
(bez spravodajcu)       mat. č. 455/2020 

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

pozemkov v kat. úz. Zobor, ul. Kláštorská – Chmeľová) 
(bez spravodajcu)       mat. č. 598/2020 

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

registra „C“ KN č. 5299/1, č. 5299/3 a č. 5299/4 v kat. úz. Nitra, Hornočermánska 
ulica) 

       (bez spravodajcu)       mat. č. 599/2020 
 
45. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela 

registra „C“ KN č. 2876/1 v kat. úz. Zobor)     
(bez spravodajcu)       mat. č. 600/2020 

 
46. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (stavba s. 

č. 20 – dom na pozemku „C“ KN parc. č. 134/1 a pozemok „C“ KN parc. č. 134/1 v k. 
ú. Dražovce) 
(bez spravodajcu)       mat. č. 601/2020 

 
47. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok 

„C“ KN parc. č. 231/3 v k. ú. Chrenová)       
(bez spravodajcu)       mat. č. 602/2020 

 
48. Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta) 

Spravodajca: p. Daniel Balko                mat. č. 585/2020 
 
49. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku  
Spravodajca: p. Daniel Balko      mat. č. 584/2020 

 
50. Interpelácie 
 
51. Diskusia 
 
52. Návrh na uznesenie 
 
53. Záver 
 
 
 

 
Marek  H a t t a s                                         




