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Primátor 

mesta Nitry     

     
                                                                                Nitra  6.11.2020 
                                                                       

P O Z V Á N K A 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 23. zasadnutí dňa 5.11.2020 uznesením č. 260/2020-MZ 
prerušilo rokovanie mestského zastupiteľstva s tým, že pokračovanie zasadnutia 

(mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa   

 
12. novembra 2020 o 8,00 hod. 

 
 

v zasadačke Mestského úradu v Nitre (č. dv. 118), Štefánikova tr. 60 
 
 
P R O G R A M:  

 

4. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 

o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1 a 2   

Spravodajca:  p. Peter Oremus     mat. č. 646/2020 

5. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

dodatkov č. 1, 2 a 3  
 Spravodajca:   p. Peter Oremus     mat. č. 645/2020 

 

6. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 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 
 Spravodajca:   p. Miloslav Špoták     mat. č. 655/2020 

 

7. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky 
 Spravodajca:   p. Miloslav Špoták     mat. č. 654/2020 

 

8. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 112/2019-MZ zo dňa 

25.4.2019 (Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií v r. 2019) 
 Spravodajca:   p. Filip Barbarič     mat. č. 653/2020 

 

9. Návrh na prijatie úveru  
 Spravodajca:   p. Filip Barbarič     mat. č. 652/2020 
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10. Návrh na zriadenie vecného bremena v kat. území Horné Krškany – Ing. Róbert 

Križan s manž. 
 Spravodajca:   p. Peter Oremus          mat. č. 670/2020 

 

11. Návrh na uznesenie 

 

12. Záver  

                                                       
 

 
 
 

Marek  H a t t a s 
 
 


