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 Primátor 
mesta Nitry     
     
                                                                                Nitra  12. 03. 2021 
                                                    
 

P O Z V Á N K A 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 27. zasadnutí dňa 11.03.2021 uznesením č. 78/2021-MZ 
prerušilo rokovanie mestského zastupiteľstva s tým, že pokračovanie zasadnutia (riadneho) 

Mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa   

 
17. marca 2021 o 8.00 h  

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

formou videokonferenciou. 
 
 
 
P R O G R A M:  
 
 
28. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitra č. 13/2019 

o nakladaní s majetkom mesta 
Spravodajca:        p. Peter Mezei          mat. č. 773/2021 

 
29. Návrh Dodatku č. 8 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra 

Spravodajca:        p. Ján Greššo              mat. č. 774/2021 
 
30. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 

verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností parc. č. 5299/1, parc. č. 5299/3 a parc. č. 
5299/4 v kat. úz. Nitra na ul. Hornočermánska“ 
Spravodajca:        p. Ján Greššo      mat. č. 753/2021 

 
31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra (pozemok „C“ KN 

parc. č. 3879/2 v k. ú. Párovské Háje – Ing. Jozef Chudý, PhD. – obnova Nájomnej 
zmluvy č. j. 861/2011/OM)  
Spravodajca:        p. Daniel Balko      mat. č. 751/2021 

 
32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (prenájom 

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove na Radlinského ul. č. 7 spoločnosti 
COLPEX, s. r. o.) 
Spravodajca:        p. Peter Mezei      mat. č. 762/2021 

 
33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra (pozemok „C“ KN 

parc. č. 227/3 v k. ú. Chrenová – manželia Beníkoví)  
Spravodajca:        p. Peter Oremus      mat. č. 769/2021 
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34. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra (pozemok „C“ KN 
parc. č. 226/1 v k. ú. Chrenová – manželia Mrázikoví)  
Spravodajca:        p. Peter Oremus      mat. č. 770/2021 

 
35. Návrh na ukončenie Nájomnej zmluvy č. j. 1748/2016/OM pre nájomcu, Petra 

Michaličková – Večierka Viki, miesto podnikania Petzwalova 545/17, 949 11 Nitra  
(bez spravodajca)       mat. č. 786/2021 

 
36. Návrh prevzatia práv a povinností stavebníka k časti stavby „Nad Vinohradmi 

“v kat. území Chrenová – Združenie Nová Chrenová 
Spravodajca:        p. Peter Oremus      mat. č. 778/2021 

 
37. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nitra na výkon 

správy spoločnosti Službyt Nitra s. r. o. – stavby súp. č. 107 – rodinný dom, 
nachádzajúcej sa na Radlinského ul. č. 7, na pozemku parc. reg. „C“ KN č. 1557 v kat. 
území Nitra, zapísanej na LV č. 3389 
Spravodajca:        p. Filip Barbarič     mat. č. 763/2021 

 
38. Návrh na vydanie odplaty za užívanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

(JUDr. Jakub Polák) 
Spravodajca:        p. Filip Barbarič     mat. č. 780/2021 

 
39. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve mesta Nitra 

(Dolnomestský komposesorát Nitra p. s. – Kalvária) 
Spravodajca:        p. Daniel Balko      mat. č. 781/2021 

 
40. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 114/2018-MZ zo dňa 

05.04.2018 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 364/2019-MZ zo dňa 
21.11.2019 (ZsDis a. s. vecné bremeno k stavbe „Polyfunkčný objekt ORBIS – 
rekonštrukcia a dostavba) 
Spravodajca:        p. Ján Greššo      mat. č. 752/2021 

 
41. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 298/2018-MZ zo dňa 

13.09.2018 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra, k. ú. Mlynárce, odpredaj pozemkov v PP Sever) 
Spravodajca:        p. Daniel Balko     mat. č. 755/2021 

 
42. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 70/2018-MZ zo dňa 

07.05.2020 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra              
v k. ú. Mlynárce, JP-AUTO s. r. o., ul. Dolné Hony) 
Spravodajca:        p. Daniel Balko     mat. č. 775/2021 
 

43. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra 
(Mgr. Bystrianska - odpredaj pozemku parc. reg. C KN č. 94/15 – k. ú. Kynek) 

       (bez spravodajca)       mat. č. 784/2021 
 
44. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Anton 

Liška, Martinská dolina 3638/68B, Nitra) 
 (bez spravodajca)       mat. č. 787/2021 
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45. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Boris 
Školák, Marián Soviš) 

 (bez spravodajca)       mat. č. 788/2021 
 
46. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 

časti pozemku v kat. území Nitra – Karol Bobek)              
(bez spravodajca)       mat. č. 789/2021 

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

pozemku v kat. území Dražovce – Štefan Galo) 
(bez spravodajca)       mat. č. 790/2021 

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

pozemku v kat. území Nitra – Andrea Pekaríková) 
(bez spravodajca)       mat. č. 791/2021 

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

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


