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  Primátor 
mesta Nitry     
 
                                                                                Nitra  28. 03. 2023 
                                                   
 
 

P O Z V Á N K A 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
na 5. zasadnutí dňa 23.03.2023 uznesením č. 106/2023-MZ prerušilo rokovanie mestského 

zastupiteľstva s tým,  
že pokračovanie (riadneho) Mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 

 
31. marca 2023 o 8,15 h  

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

       

 
P R O G R A M:  
 

   
36. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Základnej škole, Beethovenova 11, Nitra 

Spravodajca:        p. Miloslav Špoták      mat. č. 53/2023 
   

37. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach                
za rok 2022 
Spravodajca: p. Miloslav Špoták     mat. č. 59/2023 

 
38. Správa o výsledku kontroly zákonnosti postupu mesta pri príprave a realizácii 

investičnej akcie „Chodník popri ceste III. tr., Dlhá ul. od rodinného domu orient.         
č. 95 po komunikáciu sprístupňujúcu letisko“ 
Spravodajca: p. Štefan Štefek     mat. č. 58/2023 

 
39. Správa o výsledku kontroly oprávnenosti využívania všetkých vyhradených 

parkovacích miest označených príslušnou dopravnou značkou, resp. dopravným 
zariadením na území mesta  
Spravodajca: p. Miroslav Gut     mat. č. 67/2023 
 

40. Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku 
trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre                         
v znení dodatku č. 1, 2 ,3 , 4 a 5 
Spravodajca:  p. Pavol Obertáš     mat. č. 87/2023 

 
41. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely 

registra C KN č. 5347/16 v kat. úz. Nitra, Cabanova ul.) 
Spravodajca: p. Igor Kršiak      mat. č. 54/2023 
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42. Návrh na nakladanie so spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 6358/26854                     
na pozemku  parc. reg. „C“ KN č. 433/2, k. ú . Nitra, ul. Janka Kráľa 1055/54 -                           
Ľ. Molnár  
Spravodajca: p. Igor Kršiak      mat. č. 55/2023 
 

43. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Čitáry - odpredaj 
pozemku - k. ú. Nitra) 
Spravodajca: p. Pavol Obertáš     mat. č. 56/2023 
 

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený 
pozemok C KN parc. č. 813/2 v k. ú. Dolné Krškany – Ivan Gorž a manž.) 
Spravodajca: p. Miroslav Gut     mat. č. 63/2023 
 

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom 
pozemku v k. ú. Zobor – Metodova ulica) 
Spravodajca: p. Igor Kršiak      mat. č. 66/2023 
 

46. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti 
pozemku o výmere 7m2 z parcely registra C KN č. 874/13 k. ú. Chrenová                          
pre spoločnosť SIMI – NITRA s. r. o., Petzvalova 552/46, 949 11 Nitra) 
Spravodajca: p. Igor Kršiak      mat. č. 72/2023 
 

47. Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra (spol. Kaufland 
Slovenská republika, v. o. s, stavebný objekt „SO 606.1 – Vonkajšie osvetlenie chodník 

+ cyklochodník“ vybudovaný v rámci stavby „Obchodné centrum, ul. Zlatomoravecká, 

Nitra“) 
Spravodajca: p. Igor Kršiak      mat. č. 74/2023 
 

48. Návrh na zníženie výšky nájomného za prenájom nebytového priestoru na Mestskej 
tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre (NITRAZDROJ, a. s.) 
Spravodajca: p. Pavol Obertáš     mat. č. 77/2023 
 

49. Návrh na odkúpenie stavebných objektov a pozemkov do majetku Mesta Nitry – SO 
114 „Verejné osvetlenie“ a  SO 106 „Komunikácie“- Neva Group development s. r. o. 
Nitra, kat. úz. Mikov Dvor 
Spravodajca: p. Igor Kršiak      mat. č. 1402/2022-1 

 
50. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – ukončenie 

prenájmu na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre  
Spravodajca: p. Pavol Obertáš     mat. č. 76/2023 
 

51. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom 
nebytových priestorov na Mestskej tržnici v Nitre (DK – in, s. r. o.) 
Spravodajca: p. Pavol Obertáš     mat. č. 78/2023 
 

52. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – ukončenie 
prenájmu na trhovisku na Jurkovičovej ulici v Nitre   mat. č. 96/2023 
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53. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. 
Chrenová (zámer zámeny pozemkov v k. ú. Mlynárce so spoločnosťou PDB Group,               
s. r. o., Nám. J. Murgaša 1, 921 01  Piešťany) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 1318/2022-2 

 
54. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok 

„C“ KN parc. č. 4199 v k. ú. Nitra – Alexander Bihari) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 64/2023 

 
55. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Jozef 

Košarišťan s manželkou, Kamenná 1174/106, 949 01 Nitra) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 65/2023 
 

56. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena 
pozemku v k. ú. Chrenová – Jozef Baláži) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 88/2023 
 

57. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj 
pozemku v kat. území Dražovce – Zdenek Studený, Katarína Šullová) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 89/2023 
 

58. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena 
pozemku v kat. území Nitra – Štefan Kobes) 
(bez spravodajcu)        mat. č. 92/2023 
 

59. Návrh na zámer nakladania so spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 137/2240                      
na priľahlom pozemku parc. reg. C KN č. 1418/2, k. ú. Nitra, Ul. Fraňa Mojtu č. 42, 
Sýkorová a spol. 
(bez spravodajcu)        mat. č. 90/2023 
                       

60. Interpelácie 
 
61. Diskusia 
 
62. Návrh na uznesenie 
 
63. Záver 
 
 
 
 
 
 
              Marek Hattas, v. r.  
 


