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Primátor 
mesta Nitry     
                                                                                Nitra  10. 05. 2021 
                                                    
 
 

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 
 

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

20. mája 2021 o 8.00 h  
 
 

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

 
 
 
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 bode a), b), c)           mat. č. 19 
 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 54/2013-MZ zo dňa                            
14.03.2013                                             

 
Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 295/2020-MZ zo dňa                            
12.11.2020              mat. č. 701/2020 
 
Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 100/2021-MZ zo dňa                            
17.03.2021        mat. č. 801/2021 
 
Kontrola  plnenia  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 147/2021-MZ zo dňa                            
22.04.2021        mat. č. 843/2021 

 
Kontrola    plnenia    uznesenia    Mestskej       rady    v   Nitre   č. 196/2021-MR zo dňa                          
23.02.2021            mat. č. 838/2021 
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4. Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania poskytnutého finančného 
príspevku z rozpočtu mesta neverejným poskytovateľom pobytových a ambulantných 
sociálnych služieb  

      Spravodajca:        p. Filip Barbarič      mat. č. 835/2021 
 
5. Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských 

častí Dražovce a Dolné Krškany 
Spravodajca: p. Filip Barbarič     mat. č. 842/2021 
 

6. Stratégia riešenia rizikového správania so zameraním na problematiku drog                      
a na elimináciu domáceho násilia, násilia páchaného na ženách a deťoch na území 
mesta Nitra na roky 2021 – 2025 
Spravodajca: p. Anna Laurinec Šmehilová    mat. č. 846/2021 
               

7. Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých – Informácie nie len 
pre hendikepovaných turistov“ a Informatívna správa o plnení debarierizačných 
opatrení mesta Nitry za rok 2020 
Spravodajca: p. Anna Laurinec Šmehilová    mat. č. 811/2021 
 

8. Informatívna správa k plneniu II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste 
Nitra na roky 2016 – 2020 za rok 2020 
Spravodajca: p. Anna Laurinec Šmehilová    mat. č. 832/2021 
 

9. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre cieľovú oblasť: 
Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia 
Spravodajca: p. Anna Laurinec Šmehilová    mat. č. 840/2021 
 

10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre cieľové oblasti: 
a/ kultúra a kreatívny priemysel 
b/ kultúrne pamiatky a pamätihodnosti  
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 834/2021 
 

11. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2021 pre cieľovú oblasť 
podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste 
Spravodajca: p. Daniel Balko     mat. č. 841/2021 
 

12. Schválenie financovania projektových zámerov vo vzdelávacom a grantovom 
programe „Mladí Nitrianski filantropi 21“ 
Spravodajca: p. Miloslav Špoták     mat. č. 849/2021 
 

13. Návrh Akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre         
na roky 2021-2022  
Spravodajca:        p. Daniel Balko     mat. č. 844/2021 

 
14. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb na rok 2021 
Spravodajca:        p. Anna Laurinec Šmehilová    mat. č. 848/2020 
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15. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva                     
v Nitre na II. polrok 2021 
Spravodajca:        p. Daniel Balko     mat. č. 785/2021 

 
16. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (dlhodobý 

prenájom parcely registra „C“ KN č. 485/4 v kat. úz. Nitra pre Občianske združenie 
Tenisová akadémia Skalka, Hattalova 452/20, Nitra) 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 855/2021 
 

17. Návrh na ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 1882/2013/OM zo dňa 11.11.2013 
(spol. Nitrianske komunálne služby s. r. o. - ukončenie prenájmu nebytových 
priestorov v budove č. 20, súp. č. 2890, v areáli bývalých kasární Zobor                                     
pri Jeleneckej ul.) 
Spravodajca: p. Filip Barbarič     mat. č. 852/2021 

 
18. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 18/2021-MZ zo dňa 

04.02.2021 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 76/2021-MZ zo dňa 
11.03.2021 (Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre účely § 13c zákona                     
č.  71/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov) 
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 853/2021 
 

19. Informatívna správa o stave odstraňovania objektov neoprávnených provizórnych 
garáží v Centrálnej mestskej zóne 
Spravodajca: p. Ján Greššo           mat. č. 847/2021 
 

20. Návrh na zmenu uznesenia č. 357/2020-MZ zo dňa 10.12.2020 (Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – odpredaj pozemku v kat. úz.                     
H. Krškany, ul. Staromlynská) 
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 857/2021 

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

Spravodajca: p. Peter Oremus                mat. č. 837/2021 
 
22. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy č. 10000253 v bytovom dvojdome na Biovetskej 

ulici č. 36 v Nitre, neziskovej organizácii Centrum Slniečko n. o. (zriadený útulok       
pre matky s deťmi – obete domáceho násilia) 
Spravodajca: p. Ján Greššo                 mat. č. 836/2021 

 
23. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 

Dolné Krškany (Ing. Ľubomír Valkovič) 
(bez spravodajca)         mat. č. 850/2021 

 
24. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 

Dolné Krškany (spoločnosť in time express s. r. o. Nitra)  
(bez spravodajca)         mat. č. 851/2021 
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25. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámer 
a odpredaj pozemku v kat. území Dražovce – Juraj Slovák, Imrich Tóth) 
(bez spravodajca)         mat. č. 856/2021 
 

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

     Marek Hattas, v. r. 


