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Primátor 
mesta Nitry     
 
                                                                                Nitra  08. 12. 2022 
                                                   
 

P O Z V Á N K A 
V zmysle § 13 ods. 4 písmena a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

neskorších 

zmien a doplnkov 

 

z v o l á v a m 
 
 

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

20. decembra 2022 o 8,15 h  
 

v zasadačke Mestského úradu v Nitre (č. dv. 118), Štefánikova tr. 60 
       
 
 
 
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. 335/2016-MZ zo dňa                            
13.10.2016                                           mat. č. 906/2017 
 
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 Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021-MZ zo dňa                            
28.10.2021             mat. č. 1008/2021 

 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2022-MZ zo dňa            
27.01.2022        mat. č. 1034/2021 
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Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 75/2022-MZ zo dňa                            
16.03.2022        mat. č. 1117/2022 

 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2022-MZ zo dňa                            
21.04.2022              mat. č. 1189/2022 
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 194/2022-MZ zo dňa                            
26.05.2022 v bode 2)            mat. č. 1234/2022 
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 332/2022-MZ zo dňa                            
14.09.2022 v bode 2)             

 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 434/2022-MZ zo dňa                            
06.10.2022              mat. č. 1366/2022 
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 436/2022-MZ zo dňa                            
06.10.2022              mat. č. 1373/2022 
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 437/2022-MZ zo dňa                            
06.10.2022              mat. č. 1374/2022 
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 443/2022-MZ zo dňa                            
19.10.2022              mat. č. 1378/2022 
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 461/2022-MZ zo dňa                            
15.11.2022               

 
4. Informatívna správa o projekte Kreatívne centrum k 05.12.2022 

(bez spravodajcu)                     mat. č. 1422/2022 
 
5. Návrh na odpredaj služobných motorových vozidiel 

Spravodajca: p. Miroslav Gut             mat. č. 1421/2022 
 

6. Návrh na delegovanie zástupcu mesta Nitry do štatutárneho orgánu obchodnej 
spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Janka Kráľa 122,            
949 01 Nitra (IČO: 36 550 604) 
Spravodajca: p. Igor Kršiak                 mat. č. 1431/2022 
 

7. Návrh na variantné riešenia návratnej finančnej výpomoci Nitrianskej investičnej        
s. r. o. poskytnutej na základe zmluvy č. j. 2779/2019/OM zo dňa 13.12.2019 v znení 
jej Dodatku č.1 zo dňa 11.11.2021 
Spravodajca:        p. Miloš Dovičovič     mat. č. 1440/2022 

 
8. Návrh na nakladanie s majetkom Nitrianskej investičnej, s. r. o. (prenájom pozemkov 

– tenisový areál v rámci futbalového štadióna na Jesenského ulici pre Tenisový klub 
TCN Nitra) 
Spravodajca: p. Igor Kršiak              mat. č. 1350/2022-2 
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9. Návrh Dodatku č. 10 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra 
v znení neskorších dodatkov 
Spravodajca: p. Pavol Obertáš                          mat. č. 1393/2022 
 

10. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (PhDr. Ing. 
Miroslava Adámeková, PhD. a Miroslav Adámek – pozemky v k. ú. Veľké Janíkovce) 
Spravodajca: p. Pavol Obertáš      mat. č. 1415/2022 
 

11. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom 
nebytových priestorov na Mestskej tržnici v Nitre (Ivan Kopecký SAMI DECOR) 
Spravodajca: p. Pavol Obertáš     mat. č. 1435/2022 
 

12. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe ZŠ 
Benkova (prenájom časti nebytových priestorov v budove základnej školy a časti 
pozemku v areáli školy) 
Spravodajca: p. Miroslav Gut     mat. č. 1436/2022 
 

13. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený 
pozemok „C“ KN parc. č. 2410/12 v k. ú. Nitra – Juhás, Fecko) 
Spravodajca: p. Pavol Obertáš         mat. č. 1312/2022-1 

 
14. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemkom do vlastníctva mesta 

Nitra (v k. ú. Nitra od spoločnosti SLOVAK ESTATE s. r. o.) 
Spravodajca: p. Igor Kršiak      mat. č. 1424/2022 

 
15. Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 

verejnej súťaže: „Odpredaj domov na ul. Misionárska č. 1 a 3 v Nitre“ 
Spravodajca: p. Igor Kršiak      mat. č. 1417/2022 

 
16. Návrh na dočasné zníženie výšky nájomného za prenájom nebytového priestoru           

na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre (František Šranko F. A M.) 
Spravodajca: p. Pavol Obertáš     mat. č. 1437/2022 
 

17. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2022-MZ                          
zo dňa 14.09.2022 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra 
– prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici v Nitre, Karol Tarr ml.)  
Spravodajca: p. Miroslav Gut     mat. č. 1439/2022 

 
18. Návrh na zmenu uznesenia č. 156/2022-MZ zo dňa 21.04.2022 – Návrh                                  

na ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 861/2015/OM v zmysle uznesenia 
mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2022-MZ zo dňa 16.03.2022 (prenájom časti 
pozemku o výmere 18 m2 z parc. reg. C KN č. 222/1 kat. úz. Nitra) 
Spravodajca: p. Miroslav Gut     mat. č. 1416/2022 
 

19. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 315/2016-MZ                       
zo dňa 13.10.2016 (bezodplatný prevod vlastníctva parc. č. 7469/59 v k. ú. Nitra 
z vlastníctva SR – SPF do vlastníctva Mesta Nitra – ul. I. Braunera) 
Spravodajca: p. Miroslav Gut     mat. č. 1432/2022 
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20. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 228/2022-MZ zo dňa 
26.05.2022 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra 
- Čitáry - odpredaj pozemku – k. ú. Nitra) 
(bez spravodajcu)            mat. č. 1429/2022 
 

21. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 
pozemku v kat. území Nitra pre spoluvlastníkov zapísaných na LV č. 7140) 
(bez spravodajcu)                     mat. č. 1423/2022 

 
22. Návrh poradovníka žiadateľov o prenájom 3-izbových nájomných bytov obstaraných 

z verejných prostriedkov 
Spravodajca: p. Igor Kršiak                   mat. č. 1438/2022 

 
23. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2023 – 2025 

Spravodajca:        p. Miroslav Gut     mat. č. 1433/2022 
 
24. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zmluvných podmienok zo strany 

poskytovateľov údržby verejnej zelene na území mesta 
Spravodajca:        p. Ján Vančo      mat. č. 1418/2022 
 

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 
Spravodajca:        p. Štefan Štefek     mat. č. 1428/2022 

 
26. Interpelácie 

 
27. Diskusia 

 
28. Návrh na uznesenie 

 
29. Záver 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
     Marek Hattas 

 
 


