
1 
 

Primátor 
mesta Nitry     
                                                                                Nitra  28. 06. 2021 
                                                    
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 30. zasadnutí dňa 24.06.2021 uznesením č.   220/2021-MZ 
prerušilo rokovanie mestského zastupiteľstva s tým, že pokračovanie zasadnutia (riadneho) 

Mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa   

 
1. júla 2021 o 8.00 h  

 
 

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

 
 
P R O G R A M:  
 
 
26. Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a na odovzdanie 

na prevádzkovanie (VO k stavbe Obytný súbor PANORÁMA Nitra v kat. území 
Nitra)                  
Spravodajca: p. Filip Barbarič       mat. č. 867/2021 
 

27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra 
(prenájom časti pozemku  reg. „C“ KN parc. č. 4621 pre obyvateľov bytového domu 
Rázusova č. 12 a 14) 
Spravodajca: p. Ján Greššo        mat. č. 820/2021-1 

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

pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre (Ľuboš Chovanec) 
Spravodajca: p. Filip Barbarič       mat. č. 854/2021 

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

„C“ KN parc. č. 187/12 v k. ú. Nitra – MiaLo s. r. o.)  
Spravodajca: p. Ján Greššo              mat. č. 865/2021 
 

30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena 
a odpredaj pozemku v kat. území Dražovce – Juraj Slovák, Imrich Tóth) 
Spravodajca: p. Peter Oremus         mat. č. 877/2021 
 

31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom 
pozemku v kat. území Nitra – KOMIZOL s. r. o.) 
Spravodajca: p. Ján Vančo        mat. č. 879/2021 
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32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Mestskej tržnici v Nitre (Denisa Penzešová) 
Spravodajca: p. Ján Greššo        mat. č. 886/2021 
 

33. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom 
pozemku v kat. území Nitra – NKS s. r. o.) 
Spravodajca: p. Peter Oremus       mat. č. 887/2021 
 

34. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra - prenájom 
nebytových priestorov v objekte Farská 5, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Nitra 
2026, záujmové združenie právnických osôb Nitra, Farská 1295/5, IČO: 53 730 101) 
Spravodajca: p. Oliver Pravda       mat. č. 893/2021 
 

35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemkov  v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa) 

 Spravodajca: p. Ján Greššo           mat. č. 845/2021 
           

36. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parciel 
v kat. území Nitra – Západoslovenská distribučná, a. s.) 
Spravodajca: p. Ján Greššo         mat. č. 878/2021 
 

37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 317/2020-MZ zo dňa 
19.11.2020 (prenájom pozemku v k. ú. Nitra, Trogeron, s. r. o., Stability Invest, s. r. o., 
Dostupné bývanie Nitra, s. r. o.)  
Spravodajca: p. Ján Greššo               mat. č. 900/2021 

 
38. Návrh na odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Nitra (Martin Holan) 

Spravodajca: p. Peter Oremus        mat. č. 892/2021 
 

39. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra               
v kat. území Zobor – Cyklotrasa Nitra – Dražovce) 
Spravodajca: p. Filip Barbarič        mat. č. 898/2021 

 
40. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra               

v kat. území Nitra – Ing. Ivan Breský 
Spravodajca: p. Ján Greššo             mat. č. 868/2021 
 

41. Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitra z výkonu správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o., (nehnuteľnosť na Topolčianskej ulici č. 37, 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) 
Spravodajca: p. Peter Oremus        mat. č. 871/2021 
 

42. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 281/2020-MZ zo dňa 
12.11.2020 (prenájom pozemkov v k. ú. Nitra, K&K Real Estate VII. s. r. o., „Galéria 
Klokočina“) 
Spravodajca: p. Ján Greššo              mat. č. 899/2021 

43. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 33/2020-MZ zo dňa 
06.02.2020 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – časť 
pozemku „E“ KN parc. č. 368 v k. ú. Mlynárce) 
Spravodajca: p. Ján Greššo        mat. č. 839/2021 
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44. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 286/2020-MZ zo dňa 
12.11.2020 a návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. 
ú. Nitra (Martinák s. r. o., zámena pozemkov pod „SO 03-Spevnené plochy 
a komunikácie, časť príjazd a parkovisko pre objekt E, III. Etapa – Plocha P1, P2“ 
vybudovaným v rámci stavby „Obytná skupina Nitra – Čermáň, dostavba územia“) 

 Spravodajca: p. Ján Greššo       mat. č. 797/2021-1 
 
45. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. 

Nitra (zámer zámeny pozemkov s manželmi Tolnaiovcami na Šúdolskej ul). 
(bez spravodajcu)             mat. č. 901/2021 
 

46. Interpelácie 
 
47. Diskusia 
 
48. Návrh na uznesenie 
 
49. Záver 

 
 
 
 

     Marek Hattas, v. r.  


