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Primátor 
mesta Nitry     
     
                                                                                Nitra  14. 03. 2022 
                                                    

P O Z V Á N K A 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 39. zasadnutí dňa 10.03.2022 uznesením č. 74/2022-MZ 
prerušilo rokovanie mestského zastupiteľstva s tým, že pokračovanie zasadnutia (riadneho) 

Mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa   

 
16. marca 2022 o 8.15 h  

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

aj formou videokonferenciou. 
 
 
P R O G R A M:  
 
17. Návrh Plánu obnovy na roky 2022 - 2026 príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb  
Spravodajca:        p. Anna Laurinec Šmehilová    mat. č. 1117/2022 
                      

18. Návrh Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb  
Spravodajca:        p. Anna Laurinec Šmehilová    mat. č. 1116/2022 
 

19. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2022 pre cieľovú oblasť 
podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste 
Spravodajca: p. Ján Greššo             mat. č. 1108/2022 
 

20. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2022 pre cieľovú oblasť: 
Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia 
Spravodajca: p. Anna Laurinec Šmehilová    mat. č. 1132/2022 
 

21. Informatívna správa o miestnom poplatku za rozvoj za roky 2020 a 2021 
Spravodajca: p. Peter Mezei       mat. č. 1103/2022 
 

22. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 
o miestnych daniach v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 1106/2022 

 
23. Návrh na čiastočné zmiernenie negatívnych dopadov radikálneho nárastu ceny tepla 

a teplej úžitkovej vody pre všetkých obyvateľov mesta Nitra   
Spravodajca: p. Ján Greššo              mat. č. 1133/2022 
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24. Návrh poradovníka žiadostí o pridelenie 2-izbových nájomných bytov obstaraných 
z verejných prostriedkov  
Spravodajca: p. Filip Barbarič              mat. č. 1111/2022

   
25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2022 o sociálnych bytoch 

Spravodajca: p. Filip Barbarič          mat. č. 1110/2022 
 
26. Návrh Memoranda o spolupráci medzi Slovak Business Agency (SBA) a mestom Nitra  

Spravodajca: p. Miloslav Špoták     mat. č. 1120/2022 
 

27. Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu k PHSR mesta Nitry na roky 
2020 – 2021 
Spravodajca: p. Daniel Balko      mat. č. 1138/2022 

28. Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2021 
Spravodajca: p. Miloslav Špoták     mat. č. 1114/2022 

 
29. Návrh na odpis nedaňových pohľadávok 

Spravodajca: p. Filip Barbarič         mat. č. 1112/2022 
 
30. Schválenie transferu vo výške 6 000 eur pre Nitriansku komunitnú nadáciu                      

na financovanie projektov vo vzdelávaco-grantovom programe „Mladí nitrianski 
filantropi“ 
Spravodajca: p. Miloslav Špoták       mat. č. 1139/2022 

 
31. Akčný plán na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí 

Dražovce, Horné a Dolné Krškany 
Spravodajca: p. Filip Barbarič               mat. č. 1113/2022 
               

32. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Veľké 
Janíkovce (Raybond s. r. o., prenájom pozemku pod stavebným objektom SO 08.3 
Dopravné napojenie ČSPH na cestu III/1641) 
Spravodajca: p. Ján Greššo           mat. č. 1125/2022 
 

33. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (prenájom pozemkov pre mobilné 
odberové miesta na diagnostiku Covid–19) 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 1130/2022  

 
34. Prenájom stánku v areáli Letného kúpaliska Nitra - podmienky OVS 

(bez spravodajcu)        mat. č. 1153/2022 
 

35. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra 
(odpredaj pozemkov pod trafostanicou na Borine pre ZsDis, a. s.) 
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 1127/2022 

 
36. Návrh na odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitra (Stavabbas                                

s. r. o. , stavebné objekty vybudované v rámci stavby „Administratívna budova – 
Veterná“) 
Spravodajca: p. Peter Oremus         mat. č. 1040/2021-1 
 



3 
 

37. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v k. ú. Dražovce                
a Lužianky (Prime Real Estate SK s. r. o., autobusové výbočisko a chodník - stavba 
„Démos Nitra“) 
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 1126/2022 
 

38. Návrh na odkúpenie pozemkov, stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitra       
a na odovzdanie na prevádzkovanie (spevnené plochy, VO, CDS k stavbe Tabáň, 
Nitra)                  
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 1123/2022 
 

39. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (Slovak 
Estate s. r. o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50 050 907)  
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 1102/2022 

 
40. Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v kat. 

území Kynek (Dan Karabín) 
Spravodajca: p. Ján Greššo      mat. č. 1124/2022 
 

41. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 287/2021-MZ            
zo dňa 09.09.2021 (návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
– prenájom pre Mgr. Jozefínu Bihariovú) 
Spravodajca: p. Peter Oremus     mat. č. 1085/2022-1 

  
42. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 45/2015-MZ zo dňa 

05.02.2015 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(prenájom časti pozemku o výmere 18 m2 z parc. reg. C KN č. 222/1, kat. úz. Nitra) 
Spravodajca: p. Filip Barbarič     mat. č. 1121/2022 

 
43. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 341/2021-MZ zo dňa 

14.10.2021 (Odplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra v kat. 
území Nitra – Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého-AS Nitra) 
Spravodajca: p. Filip Barbarič     mat. č. 1118/2022 
 

44. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. 
Nitra, odpredaj stavby a pozemkov – bývalá MŠ Párovská 40) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 1048/2021 

 
45. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (IPP 

PROPERTY s. r. o. - odpredaj časti z pozemku parc. reg. C KN č. 1565/1 – k. ú. Nitra) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 1107/2022 

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

(JUDr. Podhorec a manž. - odpredaj pozemku - k. ú. Nitra) 
(bez spravodajcu)                 mat. č. 1141/2022 

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

Ivančík s manž., Golianovská 3436/2A, 949 07 Nitra) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 1142/2022 
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48. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra                                    
(časť pozemku „C“ KN parc. č. 973/1 v k. ú. Chrenová – LIDL Slovenská republika, 
v. o. s.) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 1143/2022 
 

49. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                 
(Ing. Hlavačka a manž. - odpredaj pozemkov- k. ú. Zobor) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 1144/2022 
 

50. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Vlastníci 
LV č. 4908 - odpredaj pozemku - k. ú. Zobor) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 1145/2022 

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

pozemku v kat. území Horné Krškany formou OVS) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 1146/2022 

 
52. Návrh na zámer odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok 

reg. „C“ KN parc. č. 425/38 v k. ú. Mlynárce – Marek Bernadič) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 1147/2022 

 
53. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu                   

a pozemku 
 Spravodajca: p. Ján Greššo                 mat. č. 1135/2022 
 
54. Interpelácie 

 
55. Diskusia 

 
56. Návrh na uznesenie 

 
57. Záver 

 
 
 

 
     Marek Hattas, v. r.  
 
 
 

 
 




