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Štruktúra rozvojového dokumentu PHSR 
 
 
 
1. Hospodársky rozvoj a technická infraštruktúra   
    1.1 Inovácie, podpora vedy a aplikovaného výskumu  
    1.2 Podpora a rozvoj výroby a služieb  
    1.3 Podmienky pre investície  
    1.4 Podpora a rozvoj cestovného ruchu  
    1.5 Informácia a multimediálne informačné technológie  
    1.6 Doprava a infraštruktúra  
    1.7 Inžinierske siete, vodohospodárska a energetická politika  
 
2. Sociálny rozvoj a kvalita života  
    2.1 Bývanie  
    2.2 Sociálna starostlivosť  
    2.3 Školstvo a podpora mládeže  
    2.4 Kultúra   
    2.5 Zdravotníctvo   
    2.6 Šport, rekreácia a voľnočasové aktivity  
 
3. Samospráva  
    3.1 Organizácia mestskej správy  
    3.2 Daňová, poplatková, rozpočtová politika, nakladanie s majetkom mesta  
    3.3 Environmentálna politika  
    3.4 Urbanizmus, architektúra a územný rozvoj  
    3.5 Komunikácia a spolupráca  
    3.6 Bezpečnosť v meste   
 
 
Poznámka. jednotlivé opatrenia sú očíslované podľa uvedeného zoznamu s kódom, ktorý je mu 
priradený v PHSR 
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Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Nitrianska investičná s.r.o., 
Kritická oblasť: Inovácie, podpora vedy a aplikovaného výskumu 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

1. 

IPVaAV/1/1 – Pravidelne 
organizovať a podporovať 
spoločenské stretnutia dotknutých 
subjektov 

X   pokračuje 
Od roku 2007 NIS v spolupráci s Mestom Nitra každoročne koncom 
roka  organizuje stretnutia s dotknutými subjektmi na vyhodnotenie 
budovania  podnikateľského prostredia na území Nitry.  

- 

2. 

IPVaAV/2/1 – Zapojiť sa do 
združenia právnických osôb 
a podporiť vybudovanie vedecko – 
technologického parku pre ďalších 
investorov 

X   pokračuje 
 

V roku 2009 bola  otvorená Priemyselná zóna Juh na podporu budovania 
VT- parku (Müehlbauer). Vybudovaná bola okružná križovatka 
a prístupová komunikácia do areálu zóny. 

 

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Nitrianska investičná s.r.o. 
Kritická oblasť: Podpora a rozvoj výroby a služieb 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

a
né

 
V

 
re

al
iz

ác
ii 

 
R

ea
liz

ác
ia

 
ne

za
ča

la
 

3. 
PaRVaS/1/1 – Organizovať 
pravidelné stretnutia podnikateľov 
a zástupcov mesta 

X   pokračuje 
Organizovanie stretnutí s investormi PP Nitra – SEVER, s investormi PZ 
JUH pre malých a stredných podnikateľov, ako aj ďalšími potenciálnymi 
investormi za účasti  primátora mesta a poslancov MZ 

- 

4. 
PaRVaS/1/2 – Podporiť 
vytvorenie clustrov v jednotlivých 
oblastiach hospodárskeho rozvoja 

X   pokračuje 
Mesto Nitra je členom Slovenského plastikárskeho klastra  a  členom 
Priemyselnej rady pri Strednej odbornej škole v Nitre 
 

- 

5. 

PaRVaS/2/1 – Podporiť projekty 
na skvalitnenie podmienok 
v oblasti priemyselných aktivít 
v meste 

X    
 Zrealizované boli dva investičné projekty v spolupráci s MH SR  výkup 
pozemkov a dobudovanie inžinierskych sieti v oboch priemyselných 
zónach ( Sever a Juh ) 

vlastné zdroje 
ŠR 

 

6. 
 

PaRVaS/3/1 – Podporiť projekty 
na skvalitnenie podmienok 
v oblasti obchodu a služieb 
v meste 

 X  pokračuje Prebieha aktuálne pri jednotlivých projektoch na príslušný útvar MsÚ, 
resp. vedenie mesta.  vlastné zdroje 

7. 
 

PaRVaS/3/2 – Zjednodušiť systém 
povoľovania a regulácie 
prevádzok v oblasti obchodu 
a služieb 

X   14.12.2007
Uskutočnené v rámci novelizácie VZN č. 26/2007 o podnikateľskej 
činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1 

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Nitrianska investičná s.r.o.,  
Kritická oblasť: Podmienky pre investície 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

8. PI/1/1 – Skrátiť lehoty 
poskytovania služieb na polovicu  X  pokračuje Priebežné plnenie v zmysle platnej legislatívy.  - 

9. PI/2/1 – Zainteresovať 
podnikateľské subjekty na 
synergických efektoch rozvoja 
podnikateľskej činnosti v meste  

 X  pokračuje 

- rokovania s potencionálnymi investormi zo SR a zo zahraničia 
o možnostiach ich etablovania v 2 priemyselných zónach v meste

- tvorba nových pracovných miest ( priame aj nepriame ) 
 

  

- 
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Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Útvar propagácie a cestovného ruchu 
Kritická oblasť: Podpora a rozvoj cestovného ruchu 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

10. 

CR/1/1 – Vypracovať komplexný 
zámer rozvoja a smerovania CR X   2011 

V roku 2011 po zapracovaní pripomienok bol vytvorený strategický 
dokument: „Koncepcia rozvoja CR v Nitre“ a odsúhlasený Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre. Zámer bol predstavený v hoteli Mikádo ako 
strategický dokument odbornej verejnosti.  

vlastné zdroje 
15.500 € 

11. 

CR/2/1 – V rámci prijatej 
koncepcie rozvoja CR 
zakomponovať jednotlivé 
pamätihodnosti a atrakcie do 
jednotného systému turistických 
okruhov. Propagácia atraktivít 
a noviniek viacerými formami  X  pokračuje

Budovanie „Turisticko-informačného systému mesta Nitry“ (TIS) 
vychádza zo schválenej koncepcie zo začiatku roka 2009. Realizácia jeho 
prvej etapy sa začala koncom roka 2009 vypracovaním systému 
jednotného označovania objektov CR, spracovaním obrazových a 
textových podkladov v jazykových mutáciách, systému 
máp, informačných panelov a označníkov a ich rozmiestnenia. 
V roku 2013 bolo na zjednotenie vizuálu Mesta Nitry zadané 
vypracovanie dizajn manuálu z finančných prostriedkov NOCR, ktorý 
bude riešiť označenie lokalít z hľadiska CR (Nám. Na vŕšku, Župné 
námestie, Pribinovo námestie,... ) V roku 2013 bol na Svätoplukovom 
námestí umiestnený outdorový komunikačný panel slúžiaci ako 
exteriérová informačná kancelária. Propagácia atrakcií a noviniek 
prostredníctvom web stránky (www.nitra.sk, www.nisys.sk), mesačníka 
Nitra, týždenníka ECHO, ...  

vlastné zdroje 
 

12. 
CR/3/1 – Vybudovanie 
návštevníckeho centra so stálou 
expozíciou o Nitre a regióne 

  X  
S realizáciou sa ešte nezačalo. Súvisí s rekonštrukciou Objektu 
Mestského domu na základe aktuálnej výzvy. vlastné zdroje, 

zdroje EU 

13. 

CR/4/1 – Zorganizovanie 
medzinárodnej konferencie 
koordinátorov partnerskej 
spolupráce 

X   2011-
2012 

V roku 2011 počas osláv Svetového dňa cestovného ruchu bol 
uskutočnený workshop týkajúci sa partnerskej spolupráce v priestoroch 
Fóra mladých. V rámci realizácie projektu „Podpora aktivít cestovného 
ruchu v meste Nitra“ z prostriedkov EÚ boli v roku 2012 zrealizované 2 
medzinárodné konferencie na podporu rozvoja CR z rozsahu 3 dni z toho 

vlastné zdroje, 
zdroje EU 
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Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Útvar propagácie a cestovného ruchu 
Kritická oblasť: Podpora a rozvoj cestovného ruchu 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

boli 2 dni venované partnerskej spolupráci a na konferenciu boli prizvaní 
pracovníci pre koordináciu zo všetkých partnerských miest. Konferencií a 
workshopu sa zúčastnili pracovníci z partnerských miest Báčsky 
Petrovec, Osijek, České Budějovice, Gosford, Kroměříž, Spišská  Nová 
Ves a Zielona Góra.   

14. 

CR/5/1 – Rozšíriť možnosti 
propagácie kultúrnych produktov a 
služieb 

 X  pokračuje

Mesto Nitra rozšírilo možnosti propagácie bezplatným využitím 3D 
boardov na Cyrilo-Metodských slávnostiach, zvýhodneným poskytnutím 
citylightov, využitím mestských skruží a mestských vitrín na Pešej zóne, 
využitím priestoru na plagáty v autobusoch mestskej a prímestskej 
dopravy spoločnosti ARRIVA, prostredníctvom webstránky mesta, 
týždenníka ECHO, mesačníka Nitra, atď.  
Mesto Nitra sa propaguje prostredníctvom materiálov v 3 jazykových 
mutáciách (Informačník pre turistov, Synagóga, Múzeá a galérie, 
Archeologické pamiatky, Národné kultúrne pamiatky ...)  Materiály sú 
poskytované v informačnej kancelárií NISYS a na výstavách CR 
v Bratislave, Brne, Prahe, ale aj na výstavách v areáli Agrokomplexu. 
Mesto Nitra pravidelne prostredníctvom tlačových konferencií 
informuje o konaných podujatiach.  

vlastné zdroje + 
zdroje EU 

15. 

CR/6/1 – Zabezpečenie kontroly 
kvality a dodržiavania štandardov 

 X  pokračuje

Mesto Nitra je v úzkom a pravidelnom kontakte so subjektmi cestovného 
ruchu, vytvára podmienky na ich propagáciu a spoluprácu zameranú na 
skvalitnenie služieb. Zástupcovia viacerých subjektov pracujúcich 
v oblasti CR boli prizvaní na konferenciu a súčasťou prednášok bola aj 
téma kvality poskytovaných služieb. 

vlastné zdroje 

16. 
CR/7/1 – Zlepšiť imidž 
a atraktivitu mesta pre 
návštevníkov 

 X  pokračuje
Vďaka pravidelnej podpore subjektov spravujúcich kultúrne pamiatky sa 
výrazne zlepšila ich atraktivita návštevnosť, napr. vybudovanie 
Diecézneho múzea, expozície kazemát, záchrana najstaršej fresky na 

vlastné zdroje, 
zdroje EU 
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Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Útvar propagácie a cestovného ruchu 
Kritická oblasť: Podpora a rozvoj cestovného ruchu 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

území Nitry v Horných Krškanoch, rekonštrukcia katedrálneho chrámu 
Nitrianskeho hradu a celého hradného areálu. 
V roku 2013 boli zrekonštruované a zmodernizované priestory NISYSu. 
Na Svätoplukovom námestí bol umiestnený outdoorový komunikačný 
panel „exteriérová informačná kancelária“, bolo zrekonštruované Župné 
námestie , ako vstupná brána do Hradného areálu, parčík pred Mestským 
kúpeľom. 
V rámci projektu bolo vytvorené reprezentatívne video o Nitre a slogan 
„Objav miesto, zaži príbeh“ 

17. 
CR/8/1 – Vypracovanie systému 
názvoslovia ulíc s prepojením na 
mestské časti 

    Opatrenia presunuté do kompetencie v oblasti Samosprávy - 

 

Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Prednosta MsÚ Kritická oblasť: Informatizácia a multimediálne informačné technológie 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é V
 

re
al

iz
ác

ii 
 

R
ea

liz
ác

i
a 

ne
za
ča

la
 

18. 
IT/1/1 – Tvorba a prepojenie web 
portálu ISS s  GIS, elektronickou 
podateľňou a vytvorenie centrálnej 

 X  pokračuje Dokument bol vypracovaný v roku 2009- Web rozhranie ISS spolu 
s GIS, eForm, ePodateľňa, CMS DMS. 

vlastné zdroje, 
zdroje EÚ  
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metadatabázy  

19. 
IT/1/2 – Zabezpečenie prechodu 
na euro v roku 2008 X   2008 Prechod na € bol  zavedený. vlastné zdroje 

20. 

IT/1/3 – Zriadiť InfoDesk pre 
handicapovaných občanov 

 X  
2010 

až 
2013 

Čiastočne je zahrnuté  v projekte e- goverment krajských miest.
Čiastočne je zahrnuté  v projekte e- goverment krajských miest. 
V roku 2012 bola inštalovaná v klientskom centre oblazovka pre 
slabozrakých a v roku 2013 boli nainštalované indukčné cievky pre 
nepočujúcich na vrátnicu a pracoviská klientského centra. 

vlastné zdroje 
zdroje EÚ  

21. 
IT/1/4 - Doplnenie informačného 
systému o videodokumenty 
jednotlivých lokalít mesta 

  X - Zatiaľ nenaplánované, vzhľadom na finančné možnosti mesta. - 

22. 
IT/2/1 – Zriadiť mestské 
internetové kaviarne 
v jednotlivých mestských častiach 

  X 2013 
2015 

V zmysle plánovaných výziev z operačného programu IS – PO3 . Zatiaľ 
výzvy neboli vyhlásené. 

vlastné zdroje 
SR, 
zdroje EÚ 

 
 

Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Útvar hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a 
životného prostredia 

Kritická oblasť: Doprava  a jej infraštruktúra 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

 
23. 

D/ 1/1 
Realizácia verejnoprospešných 
stavieb v zmysle schváleného 
územného plánu – hromadné 
garáže 

 X  pokračuje

Bola vypracovaná štúdia ako podklad pre obstaranie výstavby 
hromadných garáží zo súkromných zdrojov.  V rámci výstavby 
obchodného centra MLYNY boli vybudované hromadné garáže 
zabezpečujúce parkovanie aj v zmysle schválenej územnoplánovacej 
dokumentácie CMZ, aj keď nie sú zaradené ako VPS. Aktuálnosť 
oprávnenosti v VPS je v posúdení materiálu v MZ z roku 2009 

súkromné zdroje 
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Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Útvar hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a 
životného prostredia 

Kritická oblasť: Doprava  a jej infraštruktúra 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

v zmenách a doplnkoch ÚPN mesta. 

 
24. 

D/ 1/2 
Realizácia verejnoprospešných 
stavieb – vytvorenie vnútorného 
okruhu mesta 
 

X   2008 
2009 

Pre zlepšenie plynulosti cestnej premávky, odbremenenia centrálnej 
mestskej zóny, 
Pre zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia boli zrealizované 
stavebné opatrenia na zvýšenie plynulosti na okruhu, vytvorenie 
samostatných odbočovacích jazdných pruhov. 

vlastné zdroje 
67000 € 

 
25. 

D/ 1/3 
Realizácia verejnoprospešných 
stavieb – prepojovacia 
komunikácia Krškany – Chrenová 
I. etapa – prepojenie cesty I/64 
Novozámocká s cestou III/05137 
Dlhá 

 X  pokračuje

Spracovaná realizačná projektová dokumentácia pre uvedenú 
komunikáciu, vrátane mostného prepojenia na úrovni Priemyselnej ul.  
V náväznosti na ukončenie výstavby rýchlostnej cesty R1 bolo 
zabezpečené územné rozhodnutie a  začalo majetkovo právne 
vysporiadanie pozemkov pod stavbou. 

vlastné zdroje 

 
 
 

26. 

D/ 1/4 - Realizácia 
verejnoprospešných stavieb – 
prepojovacia komunikácia 
Krškany – Chrenová II. etapa – 
prepojenie cesty III/05137 Dlhá 
s cestou I/51 Levická 

 X  pokračuje Je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, v roku 
2010 sa budú zabezpečené vyjadrenia dotknutých organizácii . vlastné zdroje 

 
27. 

D/ 1/5 
Realizácia verejnoprospešných 
stavieb v zmysle schváleného 
územného plánu – mostné 

 X  pokračuje Vypracovaná štúdia mostného prepojenia. Problémom sú vlastnícke 
vzťahy k nehnuteľnostiam. vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Útvar hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a 
životného prostredia 

Kritická oblasť: Doprava  a jej infraštruktúra 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

prepojenie Kalvária – Chrenová 

 
28. 

D/ 2/1 
Spolupráca pri príprave výstavby  
juhovýchodného obchvatu mesta 

X   2012 
Výstavba juhovýchodného obchvatu mesta začala v septembri 2009 
s ukončením  v roku 2012. Stavba bola financovaná z prostriedkov PPP 
projektov. 

PPP 

 
29. 

D/3/1 
Vybudovanie mostného objektu 
Slančíkovej – Wilsonovo nábr. 

X   2011 Stavba bola zrealizovaná, skolaudovaná a daná do užívania  v roku 2011. 
vlastné zdroje 
130000 € 
 

 
32. 

D/ 4/1 
Pripraviť a realizovať projekt 
dopravného ihriska 

X   2012 Detské dopravné ihrisko bolo zrealizované v mestskej časti Chrenová I. 
Bolo odovzdané do správy mestskej polície. 

vlastné zdroje, 
súkromné  

 
30. 
( 

33) 

D/ 4/2 
Vytvoriť integrovaný systém 
riadenia dopravy cestnou 
svetelnou signalizáciou 

X   2008 

Integrovaný systém riadenia bol úspešne realizovaný a plne pracuje na 
riadení dopravy v meste. Zvýšila sa priepustnosť svetelne riadenými 
križovatkami, zvýšili sa bezpečnosť a hlavne plynulosť cestnej premávky 
mestom. 

vlastné zdroje 
502144 € 

 
31. 
(34) 

D/ 4/3 
Vybudovanie okružných 
križovatiek X   2008 

2009 

Okružné križovatky sa postupne budujú, zvyšuje sa bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky. Bola vybudovaná okružná križovatka na 
ceste I/64 Novozámocká v rámci pripojenia priemyselnej zóny Juh, 
pokračuje sa na výstavbe ďalších okružných križovatiek 

vlastné zdroje 
392630 € 

 
35. 

D /4/4 
Nové prepojenie mestskej časti 
Zobor  na dopravný skelet mesta – 
cesta III Jelenecká – I/65 

 X  pokračuje
Nové dopravné prepojenie vedené katastrálnym územím Nitrianske 
Hrnčiarovce bolo zapracované do Územného plánu obce Nitrianske 
Hrnčiarovce.  

vlastné zdroje,  
združené 
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Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Útvar hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a 
životného prostredia 

Kritická oblasť: Doprava  a jej infraštruktúra 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

Zlatomoravecká 

 
36. 
(38) 

D/ 5/1 
Vypracovanie projektu 
a vybudovanie regionálneho 
Letiska NITRA a.s. 

Zrušené  
Opatrenie navrhujeme zrušiť z dôvodu, že garantom výstavby 
regionálneho letiska môže byt NSK, Mesto Nitra môže v tomto 
prípade vystupovať ako partner 

- 

 
37. 

D/ 6/1 
Rozvíjať cyklistickú dopravu 

 X  pokračuje

Ku koncu roku 2013 bolo zrealizovaných 8,85 km cyklistických trás. 
Pripravené do výstavby sú rekreačné cyklotrasy v dĺžke 8,8 km ( trasa po 
nábreží rieky Nitry). Navrhované trasy v zmysle vypracovaných štúdií sú 
v celkovej dĺžke 34,8 km. Tvoria účelové – rekreačné trasy v úsekoch: 
Nitra – PP Sever - Dražovce, Mlynárce ( Zelokvet) – Klokočina – Šúdol, 
Klokočina – Borina – Hollého ul., Nitra – Chrenová – Janíkovce. 

vlastné zdroje, 
zdroje EU 

 
38. 

D/ 6/2 
Ako opatrenie 36 Zrušené z dôvodu 

duplicity Opatrenie navrhujeme zrušiť z dôvodu duplicity s opatrením č. 36 - 
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Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Útvar hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a životného 
prostredia 

Kritická oblasť: Inžinierske siete, vodohospodárska a energetická politika 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

39. 

IS,VaEP/1/1 – Zabezpečiť 
vypracovanie generelu technickej 
infraštruktúry mesta Nitry 

 X   

Prehľad o stave technickej infraštruktúry na území mesta je evidovaný 
a priebežne aktualizovaný v DTM mesta Nitra. V roku  2008 bola 
mestom obstaraná - Koncepcia odkanalizovania a zásobovania vodou 
územia mesta Nitry. Súčasne ZSVS, a.s. zabezpečila dokumentáciu: „ 
Región Nitra – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie 
pitnou vodou“ pre realizáciu projektu spolufinancovaného z prostriedkov 
EU. 
Zlúčenie č.  39 s č.40 

vlastné zdroje 
zdroje EU 

40. 

IS,VaEP/1/2 – Zabezpečiť 
rekonštrukciu nevyhovujúcej 
technickej infraštruktúry 

 X  pokračuje

Mesto Nitra zabezpečuje údržbu a rekonštrukciu zariadení technickej 
infraštruktúry /ak sú v majetku mesta Nitry/ v rámci svojich investičných 
akcií, ak sa v majetku mesta nenachádzajú, zo zákona táto povinnosť 
vyplýva jednotlivým správcom inžinierskych sietí. ZSVS, a.s. postupne 
zabezpečuje významnú investíciu,  realizáciu projektu: „Región Nitra – 
odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“ 
spolufinancovaného z prostriedkov EU. 
Zlúčenie č.  39 s č.40 

vlastné zdroje, 
zdroje EÚ 

41. 

IS,VaEP/1/3 – Zabezpečiť 
výstavbu novej technickej 
infraštruktúry  X  pokračuje

Mesto Nitra zabezpečuje výstavbu údržbu zariadení technickej 
infraštruktúry /ak sú v majetku mesta Nitry/ v rámci svojich investičných 
akcií, ak sa tieto v majetku mesta nenachádzajú, zo zákona povinnosť 
vyplýva jednotlivým správcom inžinierskych sietí. Viď opatrenie č. 40 

vlastné zdroje, 
zdroje EÚ 

42. 

IS,VaEP/2/1 - Spracovať stratégiu 
mesta v oblasti vodného 
hospodárstva X   2008 

Spracovaná - Koncepcia odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou 
mesta Nitra, Západoslovenská vodárenská spoločnosť /ZSVS/ obstarala 
projekt pre územnné rozhodnutie Región Nitra – odvodnenie a čistenie 
odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou. ZSVS taktiež s mestom 
Nitra spolupracuje na dobudovaní kanalizácie v Nitre – PD sa týka 

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Útvar hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a životného 
prostredia 

Kritická oblasť: Inžinierske siete, vodohospodárska a energetická politika 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

mestských častí Párovské Háje, Kynek, Dražovce,  Janíkovce a časť 
Horných a Dolných Krškán -  prebieha realizácia. 

43. 
IS,VaEP/2/1- Spracovať stratégiu 
mesta v oblasti elektrifikácie X   2010 

V roku 2010 bola Energetickou agentúrou v Nitre v spolupráci s Mestom 
Nitra vypracovaná „Energetická koncepcia okresu Nitra“, ktorá sa 
zaoberá i problematikou elektrifikácie mesta Nitra.  

- 

44. 

IS,VaEP/2/1- Spracovať stratégiu 
mesta v oblasti plynofikácie  X       2010 

V roku 2010 bola Energetickou agentúrou v Nitre v spolupráci s Mestom 
Nitra vypracovaná „Energetická koncepcia okresu Nitra“, ktorá sa 
zaoberá i problematikou plynofikácie mesta Nitra.  
Zlúčenie s č. 43 

- 

45. 

IS,VaEP/2/4 – Vyhodnotiť 
súčasný stav v zásobovaní vodou, 
odvádzaní splaškovej, zrážkovej 
a inej vody, fungovanie ČOV  X      2008 

V r.2008 bola spracovaná Koncepcia odkanalizovania a zásobovania 
pitnou vodou mesta Nitra. Na základe vyhodnotenia stavu kanalizačnej 
a vodovodnej siete  bola spoločnosťou ZVS, a.s. obstaraná dokumentácia  
pre územné a stavebné povolenie: „ Región Nitra – odvedenie a čistenie 
odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“. Postupne prebieha 
realizácia stavby. 

 
vlastné zdroje 
zdroje EU  

46. 

IS,VaEP/2/5 – Zabezpečiť 
spracovanie programu 
racionálneho hospodárenia s vodou    X   pokračuje

V r. 2008 bola spracovaná Koncepcia odkanalizovania a zásobovania 
pitnou vodou mesta Nitra. V spolupráci so Západoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou a správcami IS  je potrebné na základe 
podkladov v koncepcii zabezpečiť program racionálneho hospodárenia 
s vodou. Hľadať zdroje EÚ pre možnosti financovania zámeru. 

vlastné zdroje 

47. 

IS,VaEP/3/1 – Vyhodnotiť 
súčasný stav v zásobovaní 
energiami  X      2010 

Spracovaná Koncepcia rozvoja mesta Nitra v oblasti tepelného 
hospodárstva. V roku 2010 bola Energetickou agentúrou v Nitre 
v spolupráci s Mestom Nitra vypracovaná „Energetická koncepcia okresu 
Nitra“, ktorá vyhodnotila súčasný stav v zásobovaní energiami. 

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Garant: Útvar hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a životného 
prostredia 

Kritická oblasť: Inžinierske siete, vodohospodárska a energetická politika 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

48. 

IS,VaEP/4/1 – Vypracovať 
program racionálneho 
hospodárenia s energiami X     2010 

V r. 2006 bola spracovaná Koncepcia rozvoja mesta Nitra v oblasti 
tepelného hospodárstva., následne v roku 2010 „Energetická koncepcia 
okresu Nitra“. Návrhy vypracovaných koncepcií vychádzajú z princípov 
udržateľného hospodárenia s energiami. 

vlastné zdroje, 
zdroje EÚ 

49. 

IS,VaEP/4/2 – Zabezpečiť 
spracovanie programu na podporu 
využívania alternatívnych zdrojov   X  pokračuje 

V rámci vypracovanej Energetickej koncepcie okresu Nitra, boli 
prehodnotené možnosti a odporučené  alternatívne zdroje  v zásobovaní 
energiami  i pre mesto Nitra. Na podklade analýzy a výstupov 
z koncepcie je možné v spolupráci s EA v Nitre vypracovať predmetný 
dokument. 

vlastné zdroje, 
zdroje EÚ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Sociálny rozvoj a kvalita života  
( celkom 81 opatrení ) 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor sociálnych služieb Kritická oblasť: Bývanie 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

1. 

B/1/1Vypracovať strategický 
dokument v oblasti bývania - 
Program rozvoja bývania Mesta 
Nitra  

X   2013 
 

Rozvojový dokument  schválený MZ v decembri 2013: 
 vlastné zdroje 

2. 

B/1/2 Vytvoriť inštitút tzv. 
„Sociálneho bývania“ na území 
Mesta Nitra určený pre sociálne 
slabšie skupiny  X  pokračuje 

Zrealizované : Mestská ubytovňa -56 obytných miestností, rozšírená 
kapacita Zariadenia núdzového bývania – 35 lôžok, zriadená 
nízkoprahová nocľaháreň – 24 lôžok, odovzdané byty nižšieho štandardu 
postavené s podporou štátu v lokalite Orechor Dvor – 25 bytov, vo 
výstavbe Bytový dom Senior – 53 b.j.  

vlastné zdroje 
 ŠR 
 

3. 
B/1/3 Vybudovať náhradné 
dočasné bývanie pre neplatičov X   2008 

 Dom charity Svätého Rafaela – nízkoprahová  nocľaháreň ( 24 lôžok) a 
denné azylové centrum ( 30 kapacita). Prevádzku zabezpečuje   Diecézna 
charita Nitra  

vlastné zdroje  
Diecézna charita 

4. 

B/1/4 Zvýšenie ponuky bývania 
vo verejnom nájomnom bytovom 
sektore okrem výstavby bytov 
v bytovom dome aj výstavbou 
bytov získaných nadstavbou alebo 
prístavbou v bytovom dome alebo 
nebytovej budove 

  X pokračuje 

Analýza existujúceho bytového fondu s cieľom získať nové bytové 
jednotky nadstavbou, stavbou alebo prístavbou sa neuskutočnila, ale  
prebieha neustály monitoring možností spolupráce so súkromným 
sektorom pri realizácii opatrenia. 
 
 

 
- 

5. 

B/1/5 Regenerácia sídiel 
a podpora sociálnej súdržnosti 
mesta prostredníctvom obnovy 
bytových susedstiev 

 X  pokračuje 

1.V r.2008 Vypracovaný projekt na získanie NFP na regeneráciu sídiel 
v lokalite Párovce 
2. Údržba a cyklické opravy bytového fondu mesto prenieslo na  Službyt 
Nitra.  

vlastné zdroje, 
ŠR 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor sociálnych služieb Kritická oblasť: Bývanie 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

3. Výstavba 82 nájomných bytov bežného štandardu postavených 
s podporou štátu v lokalite Diely. 
Opatrenie presunuté do oblasti Urbanizmu, architektúry 
a územného rozvoja 

6. 

B/1/6 Posilnenie siete domovov 
dôchodcov o mestské domovy 
dôchodcov X    

Premenovanie Domov dôchodcov na Zariadenia pre seniorov v zmysle 
novej legislatívy. 
Výmenou DOS 2 na Hollého  za novopostavený Bytový dom Senior – 
Krčméryho ul. kapacita -54 b.j. Termín ukončenia výstavby december 
2010. 

vlastné zdroje, 
ŠR, 
zdroje EÚ 

7. B/1/7 Obnova bytového fondu  X  pokračuje Opatrenie sa priebežne  realizuje prostredníctvom Službyt  Nitra, s.r.o. Službyt Nitra 

8. 

B/1/8 Legalizovanie nájmu bytov 
v súkromnom sektore a zvýšenie 
objemu nájomného bytového 
fondu v meste mobilizáciu 
dočasne neobývaného bytového 
fondu 

 X  pokračuje
Opatrenie je v kompetencii spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o., ktorá 
informuje o jeho realizácii. 
 

- 

9. 

B/1/9 Vytvorenie IS bytového trhu 
mesta, poskytujúceho údaje 
potrebné pre analýzu 
a monitorovanie bytového fondu 
vo vlastníctve mesta, ako aj pre 
hodnotenie potrieb  bývania 
obyvateľov mesta 

 X  pokračuje

Uvedené opatrenie je zabezpečované čiastkovými úlohami v spolupráci 
Útvaru sociálneho úradu MsÚ v Nitre,  Službytu Nitra, s.r.o. a správcami 
bytových domov. 
 

- 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor sociálnych služieb Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

10. SS/1/1 – Skvalitniť a rozšíriť 
sociálne služby pre seniorov 

 X  pokračuje

Novovytvorené sociálne služby :  monitorovanie a signalizácia potreby 
pomoci, prepravná služba a sociálny taxík, Denný stacionár pre seniorov 
a ŤZP osoby, 
- vypracováva sa projektová dokumentácia pre zriadenie Centra pre 
seniorov na Ľ. Okánika, uskutočnená analýza potrieb seniorov 
dotazníkovou metódou ku KPSS, objekt bývalej detskej nemocnice bude 
zrekonštruovaný na Zariadenie pre seniorov so zariadením opatr. služby, 
zvýši sa kapacita ZOS na 50 lôžok , termín ukončenia november 2010 , 
celková kapacita 164 lôžok. 
Schválená žiadosť o NFP pre ZOS v januári 2010. 
Opatrenie  doplnené o  úlohy: 
h) podpora aktivít na zlepšenie fyzických síl a intelektuálnych schopností 
seniorov 
i) zvyšovanie mobility seniorov mesta Nitry 
j) podpora programov pre seniorov s cieľom zvýšenia kvality života 

vlastné zdroje 

11. SS/1/2 – Zvyšovať informovanosť 
seniorov a rodinných príslušníkov 
o sociálnych službách  X  pokračuje

Informovanosť a propagácia prostredníctvom : Komunitný plán 
sociálnych služieb v meste Nitra, Klientske centrum služieb – poradenské 
centrum, SZSS – poradenské centrum. 
Aktuálne informácie sú poskytované  cez  médiá a webovú stánku mesta. 

vlastné zdroje 

12. SS/2/1 – Vybudovanie sociálno-
preventívnych programov 
zameraných na zmysluplné 
trávenie voľného času detí 
a mládeže 

 X  pokračuje
Realizuje sa v spolupráci s Komunitným  centrom na sídlisku Klokočina,  
CVČ Domino. 
 

vlastné zdroje,  
iné - CKR 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor sociálnych služieb Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
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financovania 
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13. SS/2/2 – Pomoc mladým rodičom, 
mladistvým tehotným dievčatám 

 X  pokračuje

Materské centrum Klokanček na Klokočine, Krízová intervencia 
v Mestskej ubytovni, Zariadenie núdzového bývania – sociálne služby 
pre mladistvé tehotné a osamelé matky 
Zmena v doplnení textu opatrenia a doplnené  úlohy: 
„ ... a podpora fungujúcej rodiny“ 
 
f) Podpora služieb zameraných na prehlbovanie vzájomných 
vzťahov v rodine 
g) Vzdelávanie v oblasti rodičovských zručností 
h) Systém motivačných prvkov na aktivizáciu rodiny a systém 
podpory rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia 

vlastné zdroje 

14. SS/3/1 – Vybudovanie zariadení 
zabezpečujúcich komplexnú 
starostlivosť o deti a mládež, 
u ktorých je ohrozený psychický, 
fyzický a sociálny vývin 

  X  

Mesto Nitra finančne podporuje Krízové stredisko Centrum Slniečko 
v Nitrianskych Hrnčiarovciach , kde si objednáva 2 miesta celoročne. 
Potreby mesta Nitry ukázali, že zatiaľ nie je opatrenie prioritou. 
 

vlastné zdroje 

15. SS/4/1 – Podporovať 
dobrovoľníctvo a svojpomoc 

 X  pokračuje

Zmluva o spolupráci s UKF v Nitre – prax študentov v Komunitnom 
centre Orechov Dvor – od roku 2008. 
Dobrovoľná práca rehoľných sestier v lokalite Orechov Dvor. 
Spolupráca s inými  organizáciami : Centrum Slniečko. 
Opatrenie doplnené o  úlohy : 
f) Vybudovať Centrum dobrovoľníctva pri Komunitnom centre na 
Klokočine 
g) Zapájanie seniorov do dobrovoľníckych prác v prospech mesta 

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor sociálnych služieb Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 
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16. SS/5/1 – Vybudovať Centrum pre 
rodinu s prorodinne orientovanými 
programami 

 X  pokračuje

V Mestskej ubytovni pôsobilo OZ Kolíska – zriadený Detský klub, kde 
boli vykonávané voľnočasové aktivity pre deti i dospelých, ukončená 
činnosť v máji 2009. 
November 2009 - Projekt Mosty – spolupráca s Centrom Slniečko –
zriadenie krízového intervenčného centra v priestoroch Mestskej 
ubytovne pre terénnu sociálnu prácu s rodinami a voľnočasové aktivity 
s deťmi. 
Opatrenie doplnené o úlohy : 
b) zriadiť Centrum na podporu rodiny a Záchytné krízové centrum 
f) podpora a rozvoj terénnej sociálnej práce 
g) poradenstvo a krízová intervencia 

vlastné zdroje 

17. SS/6/1 – Zriadiť Dom na polceste 
pre mladých dospelých   X  

Vytvorené priestorové podmienky pre zriadenie Domu na pol ceste ( 2. 
izb. byt v Mestskej  ubytovni). 
V rokoch 2007 -2009 nevystala potreba ubytovať mladých dospelých 
z DeD. 

vlastné zdroje 

18. SS/7/1 – Integrovanie a podpora 
dlhodobo sociálne vylúčených 
komunít, skupín a jednotlivcov, 
s ohľadom na ich potreby, 
prostredníctvom skvalitnenia 
a rozvoja systému sociálnych 
služieb  

 X  pokračuje

V r. 2008 Mesto Nitra v spolupráci s Diecéznou  charitou  zriadilo Dom 
charity svätého Rafaela –nízkoprahová nocľaháreň – 24 lôžok , denné 
azylové centrum – 30 miest, sociálne poradenstvo, strava, ošatenie, 
hygiena.  
Aktivácia obecných prác cez projekt Solidarita s občanom priamo na 
Mestskom úrade v Nitre. 
Opatrenie doplnené o  úlohy: 
a ) Udržateľnosť nízkoprahového centra a denného azylového 
centra pre bezdomovcov 
b ) Dôsledné uplatňovanie inštitútu bezdomovectva  na území 

vlastné zdroje,  
 
Diecézna charita 
Nitra 
ÚPSVR  
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor sociálnych služieb Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 
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plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 
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mesta. 
f) Zriadenie útulku pre chorých bezdomovcov 
g) Podpora resocializačných aktivít zameraných na získanie 
a obnovenie pracovného procesu 

19. SS/7/2 – Eliminácia predsudkov 
a bariér voči vylúčeným 
jednotlivcom, skupinám 
a komunitám 

 X  pokračuje

Finančná podpora aktivít mimovládnych neziskových organizácií formou 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. 
Zmena v doplnení textu opatrenia a doplnené  úlohy:   
  „ ... a podpora komunitnej práce v sociálne vylúčených 
komunitách“ 
 
c) Podpora komunitnej práce v sociálne vylúčených komunitách 
d) Podpora a rozvoj integračného komunitného centra na 
Klokočine 
e) Zlepšenie „sociálneho kapitálu“ jednotlivcov ohrozených 
sociálnym vylúčením prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 
(odstránenie negramotnosti a pologramotnosti, prevencia 
vylúčenia, atď.) 
f) spolupráca s inštitúciami v rôznych oblastiach  života pri riešení 
integrácie rómskej komunity do majoritnej spoločnosti ( školstvo, 
kultúra,...) 

vlastné zdroje 

20. SS/7/3 – Podporovať dlhodobo 
sociálne vylúčené komunity, 
skupiny a jednotlivcov s ohľadom 
na ich potreby, prostredníctvom 

 X  pokračuje

Projektová dokumentácia na výstavbu nového Útulku pre bezdomovcov 
– rozšírenie kapacity z 83 miest na 100, projekt schválený v januári 2010.
Opatrenie doplnené o úlohu: 
f) podpora pri zabezpečovaní základných životných potrieb formou

vlastné zdroje, 
ŠR,  
zdroje EÚ 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor sociálnych služieb Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 
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plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 
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skvalitnenia a rozvoja systému 
sociálnych služieb 

 „ Sociálneho supermarketu“ 

21. SS/8/1 – Predchádzať vzniku 
a prehlbovaniu krízových situácií 
prostredníctvom zvýšenia 
sociálno-právneho povedomia 
vylúčených jednotlivcov, skupín 
a komunít  

 X  pokračuje

V r.2009 bolo zriadené Komunitné centrum Orechov Dvor -  podpora 
odbornej pomoci pre všetkých obyvateľov v lokalite, ktorí sa ocitli 
v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané 
riešenie  svojho problému. Dôraz je kladený  na výchovu a vzdelávanie 
rómskych detí a mládeže, ale i dospelých  v danej lokalite. Terénni 
komunitní pracovníci   svojou sociálnou prácou chcú prispieť k rozvoju 
danej lokality, a tým zabrániť segregácii obyvateľstva lokality Orechov 
Dvor.  Podporená bola i materská škôlka novým vybavením . 
Finančná podpora   neziskových. organizácií formou dotácií z rozpočtu 
Mesta Nitry. 
Opatrenie doplnené o úlohy: 
d) Podpora a rozvoj bezplatnej občianskej poradne 
e) Zvýšiť informovanosť o poskytovaných sociálnych službách 

vlastné zdroje, 
ŠR, 
zdroje  EÚ 

22. SS/8/2 – Zlepšiť sociálnu situáciu 
sociálne vylúčených jednotlivcov, 
skupín a komunít prostredníctvom 
ich integrácie na trhu práce 

X    

V r. 2009 zriadený Mestský sociálny podnik –  v rámci projektu 
Solidarita s občanom bolo vytvorených 16 pracovných miest v sociálnom 
podniku, vytvorené boli 3 pracovné  skupiny z radov nezamestnaných, 
ktorí sa v letných mesiacoch podieľali na čistote mesta 

vlastné zdroje 

23. SS/9/1 – Budovanie 
nízkoprahových centier, 
športových areálov tzv. „cool 
mestských športov“ 
a nízkoprahových služieb 

X    
Postupné  zabezpečenie vybudovania multifunkčných športových ihrísk, 
vybudované detské ihrisko pri Mestskej ubytovni. 
 

vlastné zdroje, 
ŠR, 
sponzori 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor sociálnych služieb Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť 
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24. SS/10/1 – Zriadenie „K –centra“ 
pre aktívnych užívateľov drog    

 X  pokračuje

Mesto Nitra každoročne finančne podporuje  mimovládne neziskové 
organizácie STORM, BUDÚCNOSŤ prostredníctvom dotačnej politiky 
z rozpočtu Mesta Nitry. 
Opatrenie doplnené o  cieľ: 
Zvýšenie informovanosti o závislostiach, o rizikách užívania drog 
a o redukcii negatívnych dopadov na človeka a jeho okolie. 
Zmena v texte úlohy: 
b ) zriadenie denného nízkoprahového centra ako kontaktného 
centra pre aktívnych užívateľov drog 

vlastné zdroje 

25. SS/10/2 - Vybudovanie 
resocializačného strediska pre 
abstinujúcich klientov 

Zrušené  Opatrenie navrhujeme zrušiť. - 

26. SS/11/1 – Zabezpečiť realizáciu 
foriem sociálnej pomoci pre 
občanov so zdravotným 
postihnutím v rozsahu adekvátnom 
ich potrebám 

 X  pokračuje

V r.2008 bol zriadený Denný stacionár na Baničovej ulici pre mentálne 
postihnutú mládež prevádzkovaný prostredníctvom mestskej 
príspevkovej organizácie SZSS.  
Finančná podpora MVO formou dotácií  z rozpočtu Mesta Nitry. 
Zmena  v texte úlohy a), b) a doplnené o úlohy: 
a ) Využitím objektu na Baničovej ulici 14 zriadiť Sociálne 
integračné centrum s cieľom rozšíriť sieť poskytovaných 
sociálnych služieb a poradenstvo pre občanov ŤZP. 
b ) V priestoroch objektu zriadiť denný stacionár pre deti a mládež 
postihnuté autizmom. 

g) Poskytovanie dostupných sociálnych služieb pre osoby so 
zdravotným postihnutím s dôrazom na zvýšenie kvality života 

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor sociálnych služieb Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť 
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h) Poskytovanie odľahčovacej služby 
Opatrenie navrhujeme zrušiť. 

27. SS/11/2 – Podpora uplatnenia 
zdravotne postihnutých na trhu 
práce 

 X  pokračuje

Vytvorené chránené pracovisko pre CTV a prepravnú službu, kde Mesto 
zamestnáva 5 ZŤP ľudí.  
Zmena v doplnení textu opatrenia : „... a podpora 
zamestnateľnosti osôb so zdravotným postihnutím“ 
Opatrenie doplnené o  úlohy: 
e) Podpora a posilnenie služby sociálnej rehabilitácie so zameraním 
na prácu 
f) Podpora motivačno-vzdelávacích kurzov pre osoby so 
zdravotným postihnutím s cieľom zapojenia na trh práce 
Opatrenie navrhujeme zrušiť. 

vlastné zdroje 

28. SS/11/3 – Podpora integrovanie 
výchovy a vzdelávania zdravotne 
postihnutých 

 X  pokračuje

Opatrenie zabezpečuje Effeta – stredisko sv. Františka Saleského, ktoré 
finančne podporuje aj Mesto Nitra formou dotácií z rozpočtu mesta Nitry, 
podpora konferencií na medzinárodnej účasti. 
Zmena v doplnení textu opatrenia : „...detí a mládeže“ 
Opatrenie doplnené o  úlohy: 
c) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva EFFETA  
a SOCIA 

vlastné zdroje , 
iné - Effeta 

29. SS/11/4 – Podporovať vzdelávacie 
programy pre poskytovateľov 
sociálnych služieb  X  pokračuje

Vzdelávanie prostredníctvom projektu Pomoc pre nádej, Vzdelávanie 
zamestnancov vo verejnej správe, projekt Centrum Slniečko. 
Prostredníctvom týchto projektov boli vyškolení pracovníci ÚSÚ, SZSS a 
Mestskej polície. 

vlastné zdroje, 
ŠR 
zdroje EÚ 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor sociálnych služieb Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť 
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30. SS/11/5 – Zabezpečiť skvalitnenie 
a realizáciu foriem sociálnej 
pomoci pre občanov so 
zdravotným postihnutím na 
požadovanej úrovni 

 X  pokračuje

Predčítavateľská a tlmočnícka služba patri do pôsobnosti VUC v zmysle 
zákona č. 448/08 o sociálnych službách.  
Poskytovaná prepravná služba, odľahčovacia služba prostredníctvom 
mestskej príspevkovej organizácie SZSS.   
DSS s denným pobytom pre ŤZP deti a mládež SOCIA - finančná 
podpora z rozpočtu Mesta Nitry. 
Opatrenie doplnené o úlohy: 
e ) Odľahčovacia služba 
f) Vybudovanie podporovaného bývania pre osoby so zdravotným 
postihnutím 
g) Zaistenie sociálnych služieb pre osoby so zdravotným 
postihnutím 
Opatrenie doplnené o  indikátory: 
- Počet klientov sociálnych služieb 
- Počet miest v podporovanom bývaní 

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor školstva Kritická oblasť: Školstvo a podpora mládeže 
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31. ŠaPM/1/1 – Vypracovať 
Koncepciu základných škôl 
a školských zariadení do roku 
2012 

X   2008 
Koncepcia základných škôl a školských zariadení vypracovaná 
ÚŠkÚ MsÚ v Nitre, predložená MZ 26.6.2008, prerokovaná 
a schválená uznesením č.218/2008-MZ 

- 

32. ŠaPM/1/2 – Zlepšovať úroveň 
a kvalitu v kľúčových 
vzdelávacích predmetoch v ZŠ 
prostredníctvom materiálneho 
vybavenia škôl a personálneho 
obsadenia 

X   2013 

Počet interaktívnych tabúľ: 107 
Počet PC: 1 192 
Počet tabletov: 44 
Počet jazykových učební: 28 
Počet odborných učební: 88 
Riaditeľ školy ako štatutár zabezpečuje odbornosť výchovno-
vzdelávacieho procesu po prerokovaní so zriaďovateľom.   
Vybudovanie Detského dopravného ihriska v časti Chrenová 
v spolupráci s DI OR PZ Nitra a MsP Nitra. 
Realizácia projektu EKO Nitra – zber druhotných surovín a ich 
použitie vo výtvarných prácach. 
Súťaž o Najkrajší školský areál. 
Zakúpenie interaktívnych tabúľ v 2010 a 2013. 
Projekt Bezpečná škola bol ukončený v roku 2012. 
Separovanie odpadu v základných školách. 
Zapájanie pedagógov  do projektov na podporu moderného 
a inovatívneho vzdelávania v rámci kontinuálneho vzdelávania 

Vlastné zdroje 
škôl, rozpočet 
zriaďovateľa 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor školstva Kritická oblasť: Školstvo a podpora mládeže 
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pedagogických zamestnancov a do projektov na modernizáciu 
vyučovacieho procesu (IKT, CLIL a pod.) 
Opatrenie doplnené o  ciele: 
Zvýšiť úroveň nadobudnutia konkrétnych zručností a návodov na 
riešenie dopravných situácií detí a žiakov. 
Rozšíriť environmentálne vzdelávanie detí a žiakov. 
Zvýšiť využitie informačno-komunikačných technológií vo 
vzdelávacom procese. 
Opatrenie doplnené o  úlohy: 
5. Skvalitniť konkrétne vedomostí, zručností a návyky v oblasti 
bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom škôl a školských 
zariadení, realizáciou projektu Bezpečná škola 
6. V spolupráci s Energetickou agentúrou v Nitre prístupnou 
formou (pomôcky, publikácie) oboznamovať žiakov s princípmi 
a prínosmi hospodárneho nakladania s energiami 
7. Podporiť zapájanie škôl do projektov na podporu moderného 
a inovatívneho vzdelávania             

33. ŠaPM/1/3 – Vytvárať 
podmienky v školách 
a školských zariadeniach pre 
žiakov so sociálne 
znevýhodneného prostredia - 
projekt 

X   2011 

K 31.8.2012 bola ukončená činnosť projektu Nitra – Solidarita 
s občanom a tým zanikli 2 pracovné pozície asistentov učiteľa pre 
žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít 
a zo sociálne znevýhodneného prostredia (ZŠ Krčméryho, ZŠ s MŠ 
Novozámocká). 
1.9.2012 sa 3 ZŠ, ktoré navštevuje vysoké percento spomínaných 
žiakov, zapojili do projektu MPC Prešov. Z tohto projektu je 

Rozpočet  
mesta, ŠR, ESF 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor školstva Kritická oblasť: Školstvo a podpora mládeže 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 
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financovaných 6 asistentov učiteľa – 2 ZŠ Krčméryho, 2 ZŠ s MŠ 
Novozámocká, 2 ZŠ Ščasného. 
1.9.2012 bolo vytvorené elokované pracovisko ZŠ s MŠ 
Novozámocká – nultý ročník v lokalite Orechov dvor. 
Vytvorenie pracovnej pozície koordinátora pre prácu s rómskym 
etnikom na OŠMaŠ. 

34. ŠaPM/2/1 – Vytvoriť 
podmienky pre kvalitné ďalšie 
vzdelávanie učiteľov – prepojiť 
tento typ vzdelávania 
s rozvojom školy 

X   2009 

Za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je 
zodpovedný riaditeľ školy. Každoročne vypracováva plán 
kontinuálneho vzdelávania, ktorý vychádza zo ŠkVP a potrieb 
školy. Vzdelávanie poskytujú akreditované inštitúcie.  

ŠR 

35. ŠaPM/3/1 – Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov,  
vnútorného vybavenia budov 
škôl a školských zariadení 

X   2013 Výstavba nového pavilónu ZŠ Tulipánová  
Výmena okien na ZŠ kniežaťa Pribinu Rozpočet mesta  

36. ŠaPM/4/1 – Realizovať princíp 
odhalenia a včasnej prevencie – 
spolupráca odborníkov X   2011 

Každá ZŠ má vytvorenú pozíciu koordinátora prevencie drogových 
závislostí a iných sociálnopatologických javov. Pravidelne 
spolupracujú s CPPPaP v Nitre, s preventistom MsP v Nitre a CVČ 
Domino. V ZŠ pracujú 2 školskí psychológovia. 

Vlastné zdroje 
školy 

37. ŠaPM/5/1 – Vytvoriť 
podmienky pre systematickú 
prácu pri výbere povolania X   2008 

Výchovní poradcovia základných škôl sa stretávajú na 
pravidelných poradách organizovaných Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Nitre, predmetom 
pracovných stretnutí je príprava na ďalšie štúdium, resp. na budúce 

- 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor školstva Kritická oblasť: Školstvo a podpora mládeže 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 
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plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 
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povolanie.  

38. ŠaPM/6/1 – Rozvoj 
mimovyučovacích a voľno – 
časových aktivít detí a mládeže X 

   2013 

Voľnočasové aktivity detí a mládeže zabezpečuje CVČ Domino, 
CVČ pri ZŠ kn. Pribinu a ZŠ Škultétyho, ponuka záujmových 
útvarov, ktoré pracujú pri každej ZŠ. Tieto informácie sú 
zverejnené na webových sídlach škôl a ŠZ. 
Opatrenie doplnené o úlohu : 
5. Zriadiť Radu mládeže mesta Nitry v zastúpení organizácií, ktoré 
pracujú s mládežou 

ŠR (VP), 
rozpočet mesta 

  

39. ŠaPM/6/2 – Rozšíriť rozsah 
činnosti mestského 
mládežníckeho parlamentu X   2013 

Zástupcovia stredných škôl sa v roku 2011 odčlenili a parlament bol 
rozdelený.  
Žiacky parlament pôsobí v CVČ Domino a sú v ňom združení žiaci 
základných škôl.  
Mladý parlament, tvorený zástupcami stredných škôl, v súčasnosti 
nevyvíja spoluprácu s Mestom Nitra.

Vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor kultúry  Kritická oblasť: Kultúra 

P. 
č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 
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la
 

40. K/1/1 – Vypracovať koncepciu 
dlhodobého rozvoja kultúry 
v Nitre – projekt EHMK 

X   2008 Projekt kandidatúry Nitry  na titul EHMK spracovaný 2007-2008, 
koncepcia  rozvoja kultúry schválená MZ v Nitre 8.12.2008   vlastné zdroje 

41. K/1/2 – Zlepšiť stav budov – 
domov kultúry ich využívania 
v záujme vytvorenia kvalitnej 
kultúrnej ponuky, dobudovať 
šatne a sociálne zariadenia pre 
účinkujúcich pri Divadle A. 
Bagara. Dobudovanie vybavenia 
interiéru Synagógy 

X   2007-2009 

Zrekonštruovanie domov kultúry v mestských častiach Janíkovce, 
Dražovce, Dolné Krškany a oživenie kultúrneho diania v týchto 
mestských častiach, čiastočné zrekonštruovanie Amfiteátra, 
inštalovanie nových šatní na Svätoplukovom námestí, doplnenie 
interiéru Synagógy.  
Predloženie projektu na rekonštrukciu a modernizáciu Mestského 
domu na získanie nenávratného finančného príspevku zo 
štrukturálnych fondov. 

vlastné zdroje 
1350 tis.€ 
ŠR, 
 zdroje EÚ 

42. K/1/3 – Vybudovať viacúčelový 
objekt v Mestskom parku na 
Sihoti /v priestore bývalého 
verejného osvetlenia/ 

  X  Zámer nezrealizovaný, návrh na zrušenie opatrenia Mesto Nitra 

43. K/1/4 – Spolufinancovanie 
kultúrnych aktivít organizácií 
iných zriaďovateľov a ochrany 
kultúrneho dedičstva 

 X  pokračuje 

Podpora žiadateľov v súlade s VZN č.1 /2001 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry / DAB, Staré divadlo K. Spišáka, Krajská 
knižnica K. Kmeťka, Nitrianska galéria, Krajské osvetové stredisko, 
Ponitrianske múzeum, AÚ SAV, Biskupstvo Nitra / 
a zmluvy  o spolupráci pri realizácii spoločných projektov.  

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor kultúry  Kritická oblasť: Kultúra 

P. 
č. 
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oblasť/zámer/opatrenie - názov 
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opatrenia 
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44. K/1/5 – Spolufinancovať aktivity 
v oblasti záujmovo-umeleckej 
činnosti, podporovať a využívať 
potenciál mimovládnych 
organizácií a nezávislých aktivít  X  pokračuje 

a) tradičné kultúrne podujatia – priestor pre ZUČ / v evidencii 
útvaru  

b) projekty realizované z kandidatúry mesta Nitry na titul 
Európske hlavné mesto kultúry 2013  

c) spolupráca mesta Nitry s mimovládnymi organizáciami na 
projektoch  Divadelná Nitra, Medzinárodný festival kultúry 
nepočujúcich ai.)  

d) Nitrianska komunitná nadácia 
 

vlastné zdroje 
 

45. K/1/6 – Využiť potenciál 
podnikateľského prostredia na 
podporu kultúry  X  pokračuje 

 

a) finančná a materiálna podpora podujatí podľa schválených 
aktivít v príslušnom roku(napr. Nitra, milá Nitra-Cyrilo-
metodské slávnosti , Hoj, vlasť moja,  mestský reprezentačný 
ples  ap.) 

b) realizácia spolupráce s podnik. subjektmi na oživenie pešej 
zóny  

vlastné zdroje 
  
 
Podnikateľská 
sféra 
 

46. K/1/7 – Zabezpečiť rozvoj 
nových foriem, druhov a žánrov 
kultúry 

 X  pokračuje 

Nový priestor pre umelecké vyžitie mladých ľudí – Fórum 
mladých, realizácia džezových koncertov, šansónov, obnovenie 
koncertov na amfiteátri, vznik historického festivalu, 
prezentácia umeleckých artefaktov ako súčasť života mesta, 
prezentácia moderného umenia v rámci festivalu Divadelná 
Nitra ap.  
 

vlastné zdroje 
36 tis. € 

47. K/1/8 - Zriadiť mestské kultúrne 
stredisko ako rozpočtovú 
organizáciu Mesta Nitry, 
realizovať kultúrne podujatia 

  X nezrealizované Túto	funkciu	plní	odbor	kultúry	–	navrhujeme	opatrenie	
zrušiť	

vlastné zdroje, 
Dotácie z NSK, 
Ministerstva 
kultúry SR 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor kultúry  Kritická oblasť: Kultúra 
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medzinárodného, regionálneho i 
miestneho významu na báze 
vzájomnej spolupráce subjektov 
pôsobiacich v oblasti kultúry 

48. K/1/9 - Rozšíriť možnosti 
propagácie produktov a služieb. 
Hľadať nové formy propagácie 
kultúry v zahraničí, 
spolupracovať s inými mestami v 
rámci cezhraničnej spolupráce 

 X  pokračuje 

a/ Prezentácia kultúry v rámci spolupráce s partnerskými mestami  
Nitry – vzájomná výmena umeleckých telies,  na veľtrhoch 
cestovného ruchu /Bratislava, Brno, Praha/, 
b/  Podané projekty na čerpania prostriedkov z EU 
c/ Spolupráca s Domom slovenských regiónov v Bruseli / výstava 
venovaná Konštantínovi a Metodovi/,spolupráca so Zlínskym krajom 
na projekte Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda  

vlastné zdroje, 
spouúčasť 
zahraničných 
kultúrnych 
inštitútov 

49. K/2/1 – Vybudovať muzeálny 
komplex a archeoskanzen v areáli 
kasární na Martinskom vrchu  X  pokračuje 

V r2010 bol vypracovaný zámer vybudovania muzeálneho komplexu 
a archeoparku Nitre.  Bol zhodnotený stav technickej infraštruktúry 
v lokalite, nadviazanie spolupráce s AÚ SAV a Biskupstvom Nitra, 
hľadanie ďalších možností financovania projektu. 

vlastné zdroje, 
ŠR,  
zdroje EÚ 

50. K/2/2 – Spolupracovať pri 
obnove Nitrianskeho hradu 

 X  pokračuje 

Realizovanie dohody o partnerstve medzi Mestom Nitra 
a Biskupstvom Nitra  podpísanej r.2008,spolupráca pri realizácii 
podujatí smerujúcich k rozvoju CR, poskytovanie dotácií z rozpočtu 
Mesta Nitry:  
- vybudovanie expozície Od veľkomoravského valu 

k barokovému bastiónu, spolufinancovanie vybudovania 
Diecézneho múzea 

- príspevky na obnovu a rekonštrukciu Nitrianskeho hradu 
- príspevky na  propagačné materiály, výstavy ap. 

vlastné zdroje  
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor kultúry  Kritická oblasť: Kultúra 
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51. K/2/3 – Prezentácia historickej 
cesty na ulici Na vŕšku X   2010 Odkrytá,  zakonzervovaná pôvodná stredoveká cesta, zaradená do 

zoznamu pamätihodností mesta Nitry 
vlastné zdroje   
 

52. K/2/4 – Vyznačiť pôdorys 
významného archeologického 
nálezu – farského kostola sv. 
Jakuba – v dlažbe Svätoplukovho 
námestia v kombinácií 
s informačnou tabuľou 

  X  Realizácia je plánovaná  v nadväznosti na komplexné riešenie 
Svätoplukovho námestia. 

vlastné zdroje 
 

53. K/2/5 – Podporiť všestranný 
rozvoj mestských častí ako 
satelitov pohody, oddychu 
a duchovnej obnovy 

 X  pokračuje 

Realizovanie podujatí v obnovených kultúrnych domoch, 
poskytovanie priestorov rôznym záujmovým skupinám, podujatia 
v mestských častiach v rámci osláv Dňa matiek, Nitrianskeho 
kultúrneho leta, Vianoc ap.  
 

vlastné zdroje 

54. K/2/6 – Realizovať náznakovú 
rekonštrukciu preskúmaných 
architektúr a komplexnú 
rekonštrukciu jednej obytnej 
jednotky Kamaldulského kláštora 

 X  pokračuje 

Projekt AÚ SAV je v štádiu rozpracovanosti, podpora formou 
dotácie z mestského rozpočtu. V roku 2014 bola podporená žiadosť 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada, ako vlastníka pozemku na 
zakonzervovanie ruín Kostola sv. Jozefa. 
 
 
 

vlastné zdroje  
 

55. K/2/7 – Revízia pamiatkového 
fondu mesta, spracovanie Zásad 
pamiatkovej starostlivosti pre 
mestskú pamiatkovú rezerváciu 

 X  pokračuje 

Aktualizácia Zásad ochrany MPR Nitra roku 2011, zapracované do 
do VZN č.14/2007 ktorým sa vyhlasuje  
záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny  
v Nitre v znení dodatku č. 1 z roku 2013, zásady pre mestskú 

- 



Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry 
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013 

- 36 - 

Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor kultúry  Kritická oblasť: Kultúra 
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a mestskú pamiatkovú zónu 
v meste v súlade s aktuálnym 
stavom pamiatkového fondu, 
schválenie dokončených Zásad 
pamiatkovej starostlivosti na 
území mesta ako všeobecne 
záväzné nariadenia 

pamiatkovú zónu sú v štádiu spracovania 

56. K/2/8 – Dobudovať pamätník 
Proglas pod Nitrianskym hradom X   2008-2009 

Dobudovanie pamätníka a preklad staroslovienskeho textu 
v hlaholike do slovenčiny,   
osadenie bronzovej pamätnej tabule / v slovenčine a angličtine/ 

vlastné zdroje  
24 tis. € 

57. K/2/9 – Vydať multimediálne 
CD/DVD o kultúrnom dedičstve 
Nitry X   2007- 2009 

Vydané DVD v edícii  sakrálne pamiatky na území Nitry, 
/r.2007Františkánsky kostol sv. Petra a Pavla, Kláštor, Kalvária, 
Piaristický kostol sv. Ladislava, Synagóga;  
2009 Dražovský kostol sv. Michala, Kostol sv. Urbana na Zobore.  

vlastné zdroje 

58. K/2/10 - Zriadiť mestské kultúrne 
stredisko ako rozpočtovú 
organizáciu Mesta Nitry, 
realizovať kultúrne podujatia 
medzinárodného, regionálneho i 
miestneho významu na báze 
vzájomnej spolupráce subjektov 
pôsobiacich v oblasti kultúry 

Zrušené  Vzhľadom na duplicitu – č. 47 - navrhujeme zrušiť opatrenie     
 

- 
 

59. K/2/11 – Prezentácia stredovekej 
komunikácie zo 14. storočia v 
areáli nákupno - spoločenského 

X   2009 
 Prezentácie nálezu bola zrealizovaná  vlastník NSC 

Mlyny 
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centra Mlyny - Nitra 

60. K/2/12 – Realizácia 
pamiatkových výskumov v 
Dolnom meste a prezentácia ich 
výsledkov 

 X  pokračuje 

 
Realizácia štátnymi alebo súkromnými inštitúciami oprávnenými 
vykonávať pamiatkový výskum (archeologický, stavebno-historický, 
umelecko-historický, reštaurátorský atď.) – Ul. Na Vŕšku.  

súkromný sektor 

61. K/2/13 - Vytvoriť PIS (Parciálny 
informačný systém) 
pamätihodnosti mesta v 
nadväznosti na schválené 
všeobecné záväzné nariadenie o 
pamätihodnostiach mesta Nitry 

 X  pokračuje 

VZN o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach 
mesta Nitry bolo schválené MZ v Nitre 25.6.2009. Súčasťou 
dokumentu je v jednotlivých etapách aktualizovaný Zoznam 
pamätihodností mesta Nitry, premietnutie objektov zo schváleného 
Zoznamu do GIS mesta sa stále aktualizuje. 
 

 

vlastné zdroje 
 

62. K/2/14 - Zakomponovať 
pamätihodnosti do turistického 
orientačného systému v Nitre, 
spolupracovať pri tvorbe systému 
turistických okruhov 

Zrušené  

Navrhujeme zrušiť opatrenie pre jeho duplicitu, nachádza sa v  
CR2/1 – cestovný ruch  
Opatrenie je vyhodnotené v kritickej oblasti podpora a rozvoj 
CR  
  

- 

63. K/3/1 – Zlepšiť pomery v oblasti 
urbanistického vývoja mesta     

Presunuté do oblasti Urbanizmus a architektúra 
- 

64. K/4/1 – Podporovať programy 
a projekty pre deti a mládež, pre 
rómsku menšinu, 

 X  pokračuje 
Podpora formou dotácií a vzájomnej spolupráce 
/ Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich, Míľa pre mamu, 
MDD, podpora projektov nevidiacich a slabozrakých,  /  

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor kultúry  Kritická oblasť: Kultúra 

P. 
č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

handicapovaných a sociálne 
slabších obyvateľov 

a v súčinnosti s projektom Zdravé mesto 

65. K/4/2 – Podieľať sa na prepojení 
kultúrnych produktov a služieb 
s výchovno-vzdelávacím 
procesom v školstve 

 X  pokračuje Výchovné koncerty pre materské, základné i stredné školy, tvorivé 
dielne, aktívna participácia škôl na projektoch  mesta    vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Službyt Nitra s.r.o., Odbor sociálnych služieb,  

Projekt Zdravé Mesto Nitra 
Kritická oblasť: Zdravotníctvo 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

a
né

 
V

 
re

al
iz

ác
ii 

 
R

ea
liz

ác
ia

 
ne

za
ča

la
 

66. Z 1/1 Audit technického stavu , 
potreby údržby, opráv a  obnovy  
stavebných a TZB prvkov 
a prijatie programu údržby, opráv 
a obnovy 

 X  pokračuje

Od r.2006 postupne boli vykonávané odstraňovania závad brániace 
bezpečnej prevádzke budov, zosúladené s hygienickými požiadavkami 
a v rámci možností rozpočtu aj opatrenia na zníženie energetickej 
náročnosti. 

vlastné zdroje 

67. Z/1/2 Plán a realizácia obnovy , 
údržby , opráv a efektívnej 
prevádzky nitrianskych polikliník 

 X  2010 
2013 Prebehla rekonštrukcia polikliník Chrenová a Klokočina  vlastné zdroje 

úverové 

68. Z/2/1 – Vypracovať strategický 
dokument v oblasti zdravotníckej 
starostlivosti o občanov mesta 
Nitry – Koncepcia rozvoja 
zdravotníckej starostlivosti 
v meste Nitra 

 X  pokračuje

Od r.2008 Vypracované boli čiastkové projekty v spolupráci so 
spoločnosťou Službyt  : KRP polikliniky Klokočina, ktorý bol 
predložený v rámci výzvy OPZ v roku 2008. Podobne je spracovaný 
projekt na Polikliniku Chrenová. Ďalšie čiastkové projekty sú  
realizované cez projekt „ Zdravé mesto“.  

vlastné zdroje,  
ŠR 

69. Z/3/1 – Postupná aplikácia 
princípov IV fázy WHO siete 
zdravých miest pri plánovaní 
rozvoja mesta 

 X  pokračuje

Starostlivosť o zdravie obyvateľov formou aktivít uskutočňovaných 
počas celého roka prostredníctvom Zdravého mesta v zmysle 
schváleného harmonogramu aktivít v spolupráci s organizáciami 
z rôznych sektorov. Pravidelné zapájanie sa mesta do celosvetových dní 
podporujúcich zdravie.  

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor školstva  Kritická oblasť: Šport, rekreácia a voľnočasové aktivity 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

70. ŠRaVA/1/1 – Rozšírenie účelu 
využitia školských ihrísk a 
telocviční 

 X  pokračuje
Realizovanie projektu Škola otvorená športu, vybudovanie 
multifunkčných ihrísk 
Zlúčené opatrenie č.70 a č.72 

vlastné zdroje, 
ŠR 

71. ŠRaVA/1/2 – Podpora udržiavania 
a modernizácie tých zariadení, 
ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, 
ale budú vo zvýšenej miere 
prístupne obyvateľom mesta aj pre 
občanov a návštevníkov Nitry 

 X  pokračuje Podpora v súlade s VZN č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Nitry. vlastné zdroje 

72. ŠRaVA/1/3 – Zabezpečiť 
sprístupnenie športových areálov 
verejnosti v popoludňajších 
hodinách a počas prázdnin 

 X  pokračuje

Projekt  Škola otvorená športu – zmluvy o spolupráci so ZŠ v Nitre - 
sprístupnenie športových areálov a telocviční verejnosti:  ZŠ Nábrežie 
mládeže, ZŠ Fatranská, ZŠ Na Hôrke, ZŠ Benkova, ZŠ Krčméryho, ZŠ 
Tulipánová, ZŠ Beethovenova  
Zlúčené opatrenie č.70 a č.72

vlastné zdroje 

73. ŠRaVA/1/4 - Prevádzka 
viacúčelovej športovej haly  X  pokračuje

Mestská hala bola uvedená do prevádzky vo februári 2008.  
Je plnohodnotne využívaná na tréningy, súťaže, športovú prípravu 
a športové a kultúrno-spoločenské podujatia 

vlastné zdroje  
9.354 tis. € 

74. ŠRaVA/2/1 – Modernizácia, 
údržba a prevádzka športovísk vo 
vlastníctve mesta 

 X  pokračuje
SŠaRZ  v súlade so svojou náplňou činnosti v rámci disponibilných 
finančných prostriedkov uskutočňuje priebežne modernizáciu, údržbu 
a prevádzku športovísk vo vlastníctve mesta. 

vlastné zdroje  
790 tis. € 

75. ŠRaVA/2/2 – Rekonštrukcia, 
modernizácia a rozšírenie 
školských ihrísk a telocviční 

 X  pokračuje Rekonštrukcia telocvične sa zrealizovala na  ZŠ Fatranská, v príprave je 
na  ZŠ Benkova a  Topoľová . 

vlastné zdroje,  
ŠR, 
zdroje EÚ 
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Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA 
Garant: Odbor školstva  Kritická oblasť: Šport, rekreácia a voľnočasové aktivity 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

76. ŠRaVA/2/3 – Modernizácia 
a dobudovanie siete športových, 
regeneračných a rekreačných 
zariadení 

 X  pokračuje Zlúčené opatrenie č.76 a č.74 vlastné zdroje, 
ŠR 

77. ŠRaVA/3/1 – Spracovanie 
koncepcie rozvoja telesnej kultúry 
v meste Nitra 

 X  pokračuje Koncepcia je rozpracovaná. vlastné zdroje  

78. ŠRaVA/3/2 – Organizovanie 
tradičných športových podujatí 

 X  pokračuje

Organizovanie tradičných podujatí v súlade so schváleným rozpočtom  
Ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Nitra, Týždeň olympizmu, 
Challenge Day, Dni športu, Mestská športová liga mladých talentov, 
Nitrianska školská liga, Nitriansky fond zdravia, Na kolesách proti 
rakovine.  

vlastné zdroje 
 

79. ŠRaVA/3/3 – Spolupráca pri 
organizovaní rôznych športových 
podujatí a podpora realizácie 
športových podujatí 

 X  pokračuje V súlade s VZN č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. vlastné zdroje 

80. ŠRaVA/3/4 – Podpora 
výkonnostného a vrcholového 
športu 

 X  pokračuje Schválenie novej koncepcie financovania športu formou dodatku č.1 
k VZN č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry . vlastné zdroje 

81. ŠRaVA/3/5 – Skvalitnenie 
športovej prípravy na školách  X  pokračuje

Podpora projektov Nitrianska školská liga, Dni športu a ďalších 
zameraných na skvalitňovanie športovej prípravy, SŠaRZ poskytuje 
zariadenia, ktoré má zverené do správy školám podľa ich záujmu. 

vlastné zdroje 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Samospráva ( celkom 144 opatrení ) 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Prednosta MsÚ Kritická oblasť: Organizácia mestskej správy 

P. 
č. 

 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov 

opatrenia 

Stav 
plnenia  

opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 
R

ea
liz

ác
ia

 
ne

za
ča

la

1. MS/1/1- Vypracovať projekt a zaviesť 
systém pravidelného vzdelávania 
zamestnancov mesta  

x   
r. 2008 
r.2009 

pokračuje

V roku 2008 bol zrealizovaný projekt vzdelávania 
zamestnancov, ktorého sa zúčastnilo 115 zamestnancov 
v piatich moduloch.  
V roku 2009 bol zrealizovaný projekt vzdelávania 
zamestnancov, ktorého sa zúčastnilo celkovo  125 
zamestnancov. Z uvedeného počtu sa v podiele 50 % 
zúčastnili vzdelávania pracovníci SZSS, nakoľko vzdelávanie 
bolo zamerané na pracovníkov pracujúcich v sociálnej oblasti. 
V roku 2009 bola zahájená realizácia projektu zameraná na 
vedúcich pracovníkov a odborných referentov, ktorý bude 
ukončený v roku 2010 a zúčastňuje sa ho 33 zamestnancov . 
Systémové vzdelávanie bolo ukončené v roku 2010. Toho 
času prebieha vzdelávanie len k legislatívnym zmenám.  

Európsky sociálny 
fond a 40 % Mesto 
Nitra – rok 2008 

Európsky sociálny 
fond – rok 2009 

Európsky sociálny 
fond rok 2009-

2010 
 
 
 
 

Z vlastných 
zdrojov 

2. MS/1/2 – Zaviesť nový systém 
odmeňovania zamestnancov mesta, ktorý 
by lepšie zohľadňoval ich výkony 

X   r. 2008 

V roku 2008 bol schválený v mestskom zastupiteľstve nový 
poriadok odmeňovania, ktorý je platný od 1.9.2008. 
Poriadok odmeňovania, ktorý bol platný od 1.9.2008 bol 
zrušený novým Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta 
Nitry, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.5.2011. Dňa 
1.9.2011 bol schválený dodatok č. 1 a dňa 1.4.2012 dodatok č. 
2 k Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Nitry  

vlastné zdroje 
 
vlastné zdroje 
 
 
 
 

3. MS/2/1 – Uskutočniť analýzu spôsobu 
a efektívnosti zabezpečovania úloh 
(kompetencií) mesta (procesný audit)  na 

 X  2007 
Na mestskom úrade bol spracovaný procesný audit, z ktorého 
vyplynula nová organizačná štruktúra,  ktorá je platná od 
1.5.2007. Nová analýza sa uskutoční začiatkom roka 2011 po 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Prednosta MsÚ Kritická oblasť: Organizácia mestskej správy 

P. 
č. 

 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov 

opatrenia 

Stav 
plnenia  

opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 
R

ea
liz

ác
ia

 
ne

za
ča

la

MsÚ a organizáciách riadených mestom  komunálnych voľbách. 
Zrealizovaný bol procesný audit mestom riadených 
organizácií, čoho výstupom sú organizačné zmeny v týchto 
organizáciách. 
Primátor Mesta Nitry vadal v zmysle § 13 písm. d) zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien 
a doplnkov nový Organizačný poriadok s účinnosťou 
1.3.2011, poriadok bol priebežne upravovaný dodatkami č. 1-
7. Posledný nadobudol účinnosť 1.2.2014. Súčasťou 
organizačného poriadku je schéma organizačnej štruktúry.   

 
Vlastné zdroje 

4. MS/2/2 – Prehodnotiť rozsah úloh 
zabezpečovaných mestskou správou, 
financovaných z mestského rozpočtu  
a posúdiť možnosť ich privatizácie  

Zlúčené  Po prehodnotení tejto oblasti navrhujeme opatrenie zrušiť - 

5. MS/2/3 – Zefektívniť výkon mestskej 
správy a služieb zabezpečovaných mestom

X   2007 

V roku 2007 bola schválená mestským zastupiteľstvom nová 
organizačná štruktúra, ktorá zefektívnila prácu jednotlivých 
útvarov a oddelení, urýchlila administratívne procesy v rámci  
úradu. Zavedením novej organizačnej štruktúry do praxe sa 
zefektívnila práca jednotlivých útvarov a odborov.  

- 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Prednosta MsÚ Kritická oblasť: Organizácia mestskej správy 

P. 
č. 

 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov 

opatrenia 

Stav 
plnenia  

opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 
R

ea
liz

ác
ia

 
ne

za
ča

la

6. MS/2/4 – Pripraviť a realizovať projekt   
e-government 

 X  pokračuje

V roku 2009 bol vypracovaný projekt e-governement a bola 
podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
z Operačného programu informatizácie spoločnosti na 
elektronizáciu služieb, ktorá nebola schválená. Mesto Nitra 
predložilo ŽoNFP v roku 2013, ktorá bola schválená v januári 
2014 vo výške 2,185 mil. €.  

vlastné zdroje,  
ŠŘ, 
zdroje EÚ  

7. MS/2/5 – Vybudovať informačný systém  

 X  
2008 – 
2009 

pokračuje

ISS bolo dobudované o nové moduly (eGOV, portal, stavebné, 
sociálne ...). Na prácu v uvedených moduloch boli pracovníci 
v priebehu roku 2008 a 2009 priebežne podľa ich nasadenia 
školení. Výpočtová technika je postupne vymieňaná za novú, 
tak aby bola zvýšená efektívnosť ich využitia a aby boli 
splnené požiadavky ochrany zdravia pracovníkov. Uvedené je 
však podmienené výškou  schválených finančných 
prostriedkov.  
V priebehu roka 2013 bol zakúpený modul WEB-GIS a modul 
Verejné obstarávanie. V roku 2013 bola pripojená k ISS 
Správa zariadení sociálnych služieb. V roku 2014 sa pracuje 
na pripojení Mestských služieb a rokuje sa o pripojení 
základných škôl.  

vlastné zdroje 
ŠR– prenesený 
výkon štátnej 
správy 
 
 
 
 
Vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor  majetku, Odbor miestnych daní a poplatkov 

Kritická oblasť: Daňová, poplatková, rozpočtová politika, nakladanie 
s majetkom mesta 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

8. DM/1/1 – Vypracovať a zverejniť 
daňovú a poplatkovú politiku 
mesta 

 X  pokračuje
Na legislatívnej úrovni nedošlo k zmene daňovej politiky. MF SR zmenu 
koncepcie zdaňovania nehnuteľností založenú na hodnotovom systéme 
plánuje, ale zatiaľ k tomu nedošlo. 

vlastné zdroje 

9. DM/2/1 – Posúdiť a prehodnotiť 
územný plán mesta z hľadiska čo 
najefektívnejšieho využitia plôch 

 X  pokračuje
Na schválenie Mestskému zastupiteľstvu boli predložené za uvedené 
obdobie 2 x zmeny a doplnky k UPN mesta, ktoré vyplynuli 
z požiadaviek na všestranný rozvoj mesta. 

vlastné zdroje 

10. DM/2/2 – Vypracovať pozemkovú 
cenovú mapu 

  X  

V júni rok 2009 bola schválená pod č. 258/2009 a novela č. 507/2010 
Z.z. novela zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. V zmysle tejto novely všetky odpredaje 
nehnuteľného majetku obce musia byť realizované minimálne za cenu 
znaleckého posudku. Z tohto dôvodu nie je opodstatnenosť vypracovania 
pozemkovej cenovej mapy. Všetky konkrétne odpredaje sú realizované 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle novely č. 258/2009 
a novely č. 507/2010 Z.z. § 9a, odstavec 8, písm.e. 

- 

11. DM/2/3 – Realizovať aktívnu 
pozemkovú politiku 

 X  pokračuje

MsÚ priebežne predkladá na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
spracované materiály, kde sú návrhy na odkúpenie, prípadne odpredaje 
pozemkov, ktoré vyplývajú z prehodnocovania lepšieho využívania 
pozemkov vo vlastníctve mesta, prípadne z požiadaviek investorov. 
Mesto sa podieľa na budovaní a financovaní infraštruktúry (sietí, 
komunikácií ...), čím napomáha celkovému rozvoju mesta. (zvyšovanie 
zamestnanosti, atraktívnejšie prostredie pre investorov ....). Mesto rieši 
výhodné zámeny nehnuteľností s Biskupským úradom ,  Nitrianskym 
samosprávnym krajom. 

- 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor  majetku, Odbor miestnych daní a poplatkov 

Kritická oblasť: Daňová, poplatková, rozpočtová politika, nakladanie 
s majetkom mesta 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

12. DM/2/4 – Rekonštrukcia 
a modernizácia budovy MsÚ v 
Nitre 

 X  pokračuje 
 

V roku 2009 – 2013 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia budovy 
MsÚ 

vlastné zdroje 
619 904,8 .€ 

13. DM/2/5 – Vytvorenie 
reprezentačných priestorov 
v budove bývalej Radnice Mesta 
Nitra 

 X  pokračuje 
Mesto Nitra vypracovalo a aktualizovalo prípravnú a projektové 
dokumentáciu na rekonštrukciu budovy na Štefánikovej ul.č.1. Žiadosť 
o NFP bola podaná 4.11.2009. ŽoNFP v roku 2009 nebola schválená. 

ŠF EÚ 

14. DM/2/6 – Pripraviť zoznam 
objektov na postupnú opravu 
a rekonštrukciu 

 X  pokračuje 

Mestské zastupiteľstvo schválilo správu nebytových priestorov, ktoré od 
1.1.2008 sú dané na výkon správy Službytu Nitra,s.r.o. na základe 
Komisionárskej zmluvy č. 1479/07/OM. V zmysle tejto zmluvy, ako aj 
schválenej Koncepcie zlepšenia stavu, správy a nakladania 
s nehnuteľným majetkom mesta Nitry, je komisionár (Službyt Nitra, 
s.r.o.) povinný predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu ročný 
plán údržby, plán investícií a rekonštrukcií na objektoch vo vlastníctve 
mesta. 

- 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

15. 
 

EP/1/1 – Spracovať pasportizáciu 
prírodných zdrojov a ich využitia   X  Zatiaľ nezrealizované vzhľadom na finančnú náročnosť – hľadanie 

zdrojov (rozpočet, fondy, ...) - 

16. 
 

EP/1/2 – Spracovať prognózu 
ďalšieho vývoja množstva 
a kvality prírodných zdrojov a ich 
využitia 

  X  

Opatrenie zlúčené s č.15 s novým  textom : „ Zabezpečiť 
a vytvárať podmienky na zachovanie biodiverzity na území 
mesta.“ Znenie opatrenia č.16 prechádza do úloh  opatrenia 
EP/1/1 

- 

17. 
 

EP/1/3 – Formulovať a zverejniť 
princípy a zásady 
environmentálnej politiky mesta 
vo vzťahu prírodných zdrojov 

  X  

Opatrenie zlúčené s č.15 s novým textom:  „Zabezpečiť 
a vytvárať podmienky na zachovanie biodiverzity na území 
mesta.“ Znenie opatrenia  č.17 prechádza do úloh opatrenia 
EP/1/1 

- 

18. 
 

EP/1/4 – Pravidelne zverejňovať 
výsledky monitoringu  

  X  

Opatrenie zlúčené s č.15 s novým textom: „Zabezpečiť 
a vytvárať podmienky na zachovanie biodiverzity na území 
mesta.“ 
Znenie opatrenia č.18 prechádza do úloh opatrenia EP/1/1 

- 

19. 
 

EP/2/1 – Motivovať vlastníkov 
a užívateľov pôdy k realizácii 
opatrení voči erózii pôdy 

 X  pokračuje Realizované s novoevidovanými SHR vlastné zdroje 

20. 
 

EP/2/2 – Podporovať výsadbu 
ochranných vetrolamov  x  pokračuje Riešené kontinuálne pri pripomienkovaní veľkých projektov 

a určovaní náhradnej výsadby vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

21. 
 

EP/2/3 – Podporovať 
environmentálne šetrné formy 
hospodárenia na pôde 

 X  pokračuje Realizované s novoevidovanými SHR vlastné zdroje 

22. 
 

EP/3/1 – Rekonštrukcia lesných 
pozemkov v intraviláne mesta  X  pokračuje Prebieha kontinuálne. Vyplýva povinne zo zákona č. 326/2005 Z.z. 

o lesoch. (Negatívny výber, nové výsadby) vlastné zdroje 

23. 
 

EP/4/1 – Spracovať projekt 
komplexného monitoringu 
životného prostredia 

  X  
Opatrenie zlúčené s č.24 – realizácia nezačala – v kompetencii 
Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie 
(zmena zákona) 

- 

24. 
 

EP/4/2 – Realizovať projekt 
komplexného monitoringu 
životného prostredia a pravidelne 
zverejňovať jeho výsledky 

  X  
Opatrenie zlúčené s č.23 – realizácia nezačala - v kompetencii 
Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie 
(zmena zákona) 

- 

25. 
 

EP/4/3 – Vypracovať hlukovú 
mapu 

  X  

V roku 2009 ÚHA zapracoval do návrhu rozpočtu potrebné finančné 
prostriedky na vypracovanie I. etapy zadávajúceho dokumentu pre 
obstaranie strategicky hlukovej mapy Mesta Nitry. Finančné 
prostriedky neboli schválené v rozpočte vzhľadom na finančnú 
situáciu. Nakoľko sa jedná o finančne náročný projekt odporúčame 
sledovať možnosť spolufinancovania z fondov EÚ. 

- 

26. 
 
  
 

EP/4/4 – Povoľovať výrobné 
prevádzky a rôznorodé 
spoločenské akcie podľa ich 
vplyvu na životné prostredie 

 X  pokračuje Prebieha úmerne s kompetenciami mesta v tejto oblasti v súlade 
s ÚPD mesta.  vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

27. 
 

EP/4/5 – Vytvoriť zoznam 
dočasných stavieb a program 
minimalizácie ich počtu    X  pokračuje 

Postup mesta Nitra pri povoľovaní dočasných stavieb je 
ovplyvňovaný platným územným plánom a územným plánom zóny – 
CMZ. Evidencia dočasných stavieb je riešená v rámci  v GMIS mesta 
Nitra.  

vlastné zdroje 

28. 
 

EP/4/6 - Spracovanie štúdie 
emisného a imisného zaťaženia 
územia mesta 

 X  pokračuje 

Mesto Nitra sa dynamicky  rozvíja, pričom každým rokom vznikajú 
nové firmy ( zdroje znečisťovania ovzdušia ). 
Informácie o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho 
znečisťovaní sprístupňuje pre verejnosť a najmenej raz ročne 
zverejňuje Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie 
v zmysle § 25 ods. 1 písm a/ zák. číslo 137/2010 Z.z. o ovzduší 
(zmena zákona). 
 

Iné zdroje 

29. 
 

EP/5/1 – Zmapovať a odstrániť 
nelegálne skládky odpadov 

 X  pokračuje 

Mapovanie skládok bolo vykonané v roku 2004. Priebežne sa 
aktualizuje. Odstránené boli skládky : Selenec, Lupka, bývalý 
Zelokvet, AGROPEST, ECO FARM, ul. Za Ferenitkou, taktiež 
divoké skládky: Lúčny potok, okolie potoka, Dobrotka, Nad 
jazierkom, za PD Dražovce, Štúrova ul. 77, v lesných porastoch pri  
Cabajskej ceste, v k.ú. Párovské Háje a ďalšie. 

vlastné zdroje 

30. 
 

EP/6/1 – Zabezpečiť dôsledné 
čistenie ulíc a verejných 
priestranstiev   X  pokračuje 

Čistenie ulíc a verejných priestranstiev prebieha každoročne v zmysle 
harmonogramu. Vytvorené boli pracovné skupiny, ktoré zabezpečujú 
čistenie jednotlivých oblastí mesta, a taktiež aj systém pravidelnej 
kontroly. 

vlastné zdroje 

31. 
 

EP/6/2 – Vypracovať audit čistoty 
jednotlivých mestských častí  X  pokračuje 

Čistotu mesta zabezpečuje príspevková mestská organizácia Mestské 
služby Nitra. V rámci rajonizácie bol v r. 2008 vypracovaný zoznam 
(zmapovanie) a lokalizácia nadmerne znečistených území. 

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

Zmena v doplnení textu  opatrenia: „ ...s uvedením 
merateľných ukazovateľov a spôsobom prevencie.“ 

32. 
 

EP/7/1 – Vypracovať projekt 
revitalizácie rieka Nitry 

 X  pokračuje 

V r. 2009Vypracovaný projekt revitalizácie Nábr. mládeže – priestor 
pri cyklotrase, odporúča pokračovať v riešení ďalších úsekov 
nadväzujúcich na rieku Nitra na území mesta. Opatrenie je 
realizované etapovite.  
Opatrenie zlúčené s č. 33 

vlastné zdroje 

33. 
 

EP/7/2 – Realizovať projekt 
revitalizácie rieky Nitry a jej 
bezprostredného okolia 

  X po roku 
2010 

V závislosti od zverejnenia výzvy na možnosť čerpania fondov EÚ 
Opatrenie zlúčené s č. 32 

vlastné zdroje, 
zdroje EÚ 

34. 
 

EP/7/3 – Zabezpečiť pravidelný 
monitoring rieky Nitry a jej 
bezprostredného okolia Zrušené   

Mesto Nitra nie je kompetentné monitorovať rieku Nitra ( mestom 
Nitra preteká len časť rieky a nezodpovedá za čistou toku a 
bezprostredného okolia ). 
Navrhujeme   opatrenie  zrušiť 

- 

35. 
 

EP/8/1 – Skvalitniť kontrolnú 
činnosť nad dodržiavaním VZN 
o chove psov 

 X  pokračuje 
Spolupráca s MsP pri kontrolách evidenčnej známky psov, pri ich 
voľnom pohybe, pri odstraňovaní exkrementov. 
Opatrenie zlúčené s č.37 

vlastné zdroje 

36. 
 

EP/8/2 – Vytvoriť podmienky pre 
zber a likvidáciu psích 
exkrementov na verejných 
priestranstvách 

 X  pokračuje 

Vydávanie vreciek na zber psích exkrementov, umiestnenie  4 ks 
psích  WC (Párovská ul., Novomestského - Baničova ul, Škultétyho 
ul., Južná - Golianova), zriadenie  psích  výbehov na sídlisku 
Klokočina, Chrenová, Staré mesto  . 

vlastné zdroje 

37. 
 

EP/8/3 – Vypracovať, zverejniť, 
propagovať a kontrolovať zásady 
chovu ostatných zvierat  

  X  
Vybudovanie plôch pre voľný pohyb s informačnými tabuľami 
a jednoduchými prekážkami, v ktorých budú prebiehať rôzne akcie 
a prezentácie pre chovateľov psov. 

- 



Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry 
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013 

- 52 - 

Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

Opatrenie zlúčené s č.35 

38. 
 

EP/9/1 – Spracovať pasport 
zelene 18  X  pokračuje 

Obstaranie dokumentu starostlivosti o dreviny -v roku 2013 obstaraná 
CMZ, Starý park a Párovce. Naďalej prebieha postupná lokalizácia 
v rámci spracovaného dokumentu a etapizácia podľa finančných 
zdrojov. 

vlastné zdroje 

39. 
 

EP/9/2 – Vytvoriť systém 
priebežnej aktualizácie pasportu 
zelene   X  2009 

pokračuje 

Zameranie novovysadených stromov a priebežné aktualizovanie stavu 
zelene v GMIS mesta Nitry. Dokument starostlivosti o dreviny I. 
etapa, pasportizácia Mestského parku, príprava ďalších území. 

vlastné zdroje 

40. 
 

EP/9/3 – Vypracovať a zverejniť 
zásady na ochranu zelene formou 
VZN X   2009 

Schválené VZN mesta Nitra č. 20/2009 Starostlivosť o zeleň a správe 
zelene na území mesta Nitra – v roku 2012 bolo zrušené, zásady 
ochrany zelene – v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 
543/2002 Z.z. 

vlastné zdroje 

41. 
 

EP/9/4 – Vytvoriť koncepciu 
starostlivosti o zeleň  X   2008 Koncepcia bola vypracovaná v roku 2008. vlastné zdroje 

42. 
 

EP/9/5 – Viesť evidenciu 
vhodných lokalít pre náhradnú 
výsadbu zelene 

 X  pokračuje 
Vedie sa priebežne. V roku 2013 bola zaevidovaná CMZ. Evidencia 
nových lokalít bude neustále aktualizovaná a bude súčasťou 
dokumentu starostlivosti o dreviny. 

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

43. 
 

EP/9/6 – Vypracovať a realizovať 
projekt rekonštrukcie uličných 
stromoradí 

 X  pokračuje 

Súčasť dokumentu starostlivosti o dreviny, čiastkové riešenia v rámci 
realizácií náhradných výsadieb na území mesta : 2010 – Mostná ul. 
8ks, Topoľová 25ks, multifunkčné ihrisko HK 7ks, Rýnska 19ks, ZŠ 
Benkova, ZŠ Na Hôrke, ZŠ Fatranská 25ks, futbalové ihrisko DK, DI 
skateboardové 9ks, Dolnočermánska 12ks,Kmeťova 24ks; 2012: 
Rýnska 26ks, DI skateboardové 20ks, Jánskeho Dom seniorov 10ks, 
Jesenského 9ks, Piaristická 4ks, Hviezdoslavova 23 ks, 
Hviezdoslavova-Petzwalova 9ks, Partizánska 15ks, 
2013: Hviezdoslavova 25ks, Mostná 9ks 

vlastné zdroje 

44. 
 

EP/9/7 – Vypracovať a realizovať 
projekt rekonštrukcie Mestského 
parku aj vrátane závlahového 
systému  

 x  2009 – 2011
pokračuje 

Návrh r. 2014 – ÚHA – vypracovanie urbanisticko-architektonickej 
štúdie časti Starého parku, Štúdie funkčného využitia Spojovacieho 
a Nového parku v Nitre. 

vlastné zdroje 

45. 
 

EP/9/8 – Vypracovať a realizovať 
projekt nových parkov 

 x  2009 – 2011
pokračuje 

 Výsadba drevín v novozaloženom rekreačnom parku pod Borinou, 
spolupráca s FZKI SPU formou záverečných študentských prác: 
Nábrežie mládeže, areál bývalých kasární, Cyrilometodské námestie. 
Obstarávateľ Mesto : Pribinovo námestie. Námestie Jána Pavla II., 
Župné námestie, Parčík pri mestskom kúpeli, Mostná ul. 

vlastné zdroje, 
súkromné  

46. 
 

EP/9/9 – Pozdĺž frekventovaných 
komunikácií vybudovať zelené 
bariéry  

 x  pokračuje Partizánska ul., Dolnočermánska ul. – II. etapa dokončenie - živé 
ploty, Hviezdoslavova ul., Nálepkova ul., Mostná ul. vlastné zdroje 

47. 
 

EP/9/10 – Rozšírenie kvetinových 
záhonov, údržba zasadených 
stromov, kríkov a záhonov   

 x  pokračuje 
Kvetinové záhony – výmera závisí od schválených finančných 
prostriedkov. 
Stromy a kry – údržba prebieha každoročne do 3 rokov po výsadbe. 

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

48. 
 

EP/9/11 – Sadovnícka úprava 
plôch pred KÚ a ObÚ  X  pokračuje V r. 2009 realizácia vyvýšeného záhonu pred ObÚ, KÚ – 2 dvory 

zelene v dlažbe. vlastné zdroje 

49. 
 

EP/9/12 – V obytných zónach 
prehodnotiť zastúpenie zelene   X  pokračuje V rámci uloženej náhradnej výsadby, koncepčne to bude riešiť 

dokument starostlivosti o dreviny etapovite. vlastné zdroje  

50. 
 

EP/9/13 – Podporovať 
individuálnu starostlivosť 
o zelené plochy 30 

 X  pokračuje 
Zakúpenie rastlinného materiálu v zmysle požiadaviek občanov, 
poradenstvo pri výsadbe, individuálna starostlivosť, súťaž o najkrajšie 
predzáhradky a balkóny, odmeny, medializácia. 

vlastné zdroje 

51. 
 

EP/10/1 – Vytvoriť podmienky 
aktívneho trávenia voľného času 
a športovania občanov na sídlisku  X  pokračuje 

Realizácia DI – Ďumbierska ul., Ždiarska ul., Zobor, Kynek, 
zahájenie výstavby parku pod Borinou, korčuliarska dráha, 
člnkovanie v Mestskom parku, športovo-rekreačný areál Diely 
Popradská. 

vlastné zdroje, 
Nitrianska 
komunitná 
nadácia 

52. 
 

EP/11/1 – Zvýšiť podiel nelesnej 
drevinnej vegetácie a to najmä 
v poľnohospodárskej krajine  X  pokračuje 

V zmysle dokumentu M- ÚSES mesta Nitry riešila sa formou  
náhradnej výsadby , napr. v lokalite Párovské Háje, Orechov Dvor- ul. 
J. Haška, Kynek- Šúdol, Agrokomplex – záhradkárska kolónia, tok 
rieky Nitry – Párovské Lúky – Krškany ( cyklotrasa ),  prepájacia 
komunikácia – Dlhá ul., Novozámocká ul., Cabajský cintorín, okolie 
komunikácie R1, ... 

vlastné zdroje 

53. 
 
 

EP/11/2 – Pohľadovo izolovať 
negatívne dominanty územia zo 
smerov významných 
výhľadových bodov 

 X  pokračuje 
Realizované pri rozmiestňovaní drevín určených pre náhradnú 
výsadbu 
      

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
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é 

V
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ii 

 

R
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liz
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ča
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54. 
 

EP/11/3 – Podporovať 
diverzifikáciu monotónnych 
pohľadových horizontov 
tvorených veľkoblokovými 
oráčinami  

Zrušené  
Diverzifikácia matrice krajinnej štruktúry nespadá do správy mestskej 
zelene 
Navrhujeme opatrenie zrušiť 

- 

55. 
 

EP/11/4 – Ochraňovať nosné 
prvky estetickej kvality a typický 
charakter krajiny  

 X  pokračuje Posudzuje sa individuálne pri PD – kompozícia, druhová skladba 
drevín a pod. vlastné zdroje 

56. 
 

EP/11/5 – Eliminovať negatívne 
okrajové efekty Zrušené    Navrhujeme opatrenie zrušiť  - 

57. 
 

EP/12/1 – Zvýšiť počet zberných 
dvorov na 8   X    

Počet zberných dvorov sa zvýšil na 5 a k zbernému dvoru v areáli 
NKS a zbernému dvoru v areáli Mestských služieb pribudli zberné 
dvory na Braneckého ulici, v areáli Zoborských kasární a na 
Rabčekovej ulici 

vlastné zdroje, 
zdroje EÚ,  
 RF 

58. 
 

EP/13/1 – Optimálne rozmiestniť 
nádoby na separovaný zber   X  pokračuje  Nádoby sú rozmiestňované a  dopĺňané do jednotlivých stojísk 

priebežne podľa finančných možností mesta a NKS s.r.o. 
vlastné zdroje, 
Recyklačný fond 

59. 
 

EP/13/2 – Viesť informačno-
propagačnú kampaň na podporu 
separácie odpadu 

 X  pokračuje  
Propagačná kampaň sa uskutočňuje formou vydávania propagačných 
materiálov, schránkových novín a na web stránke mesta a NKS, 
magnetky, kľúčenky so symbolom recyklácie. 

vlastné zdroje, 
Recyklačný fond 

60. 
 

EP/14/1 – Vypracovať projektovú 
dokumentáciu na kompostáreň X   2008 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola vypracovaná 

v r. 2008 vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov
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é 
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ii 

 

R
ea

liz
ác
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ča
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61. 
 

EP/14/2 – Koordinovať 
spoluúčasť firmy Nitrianske 
komunálne služby s.r.o. na 
výstavbe komspostárne   

 X  pokračuje V r.2008-2009 Nitrianske komunálne služby s.r.o. sa podieľali na 
prípravných etapách riešenia zámeru výstavby kompostárne 

vlastné zdroje, 
EÚ 
Rozpočet NKS 
 

62. 
 

EP/14/3 – Vypracovať systém 
zberu organického odpadu 40 

 X  pokračuje 

V súčasnom období prebieha zber organického odpadu z plôch 
verejnej zelene podľa harmonogramu. Zvoz organického odpadu od 
obyvateľov sa vykonáva po etapách. Ucelený systém zvozu 
organického odpadu je viazaný na  spustenie prevádzky kompostárne. 
Realizácia prostredníctvom projektu financovaného z fondov EÚ, 
v rámci ktorého sa nakúpia nádoby na zber biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu pre IBV. 

vlastné zdroje 

63. 
 

EP/15/1 – Vykonávať pravidelný 
monitoring množstva a štruktúry 
odpadov a zverejňovať jeho 
výsledky 

 X  pokračuje Vykonáva sa každoročne a je uverejnené formou štatistického 
hlásenie ŠU SR vlastné zdroje 

64. 
 

EP/15/2 – Vypracovať systém 
motivácie občanov v rodinnej 
zástavbe na separáciu domáceho 
odpadu 

  X  

Systém motivácie občanov v rodinnej zástavbe je  viazaný na váženie 
separátov a odpadu u ich producentov t.j. u občana. Vypracovanie 
systému bude realizované po získaní príslušnej techniky a po 
spracovaní nového Programu odpadového hospodárstva mesta Nitry.  

vlastné zdroje, 
 Recyklačný fond 

65. 
 

EP/15/3 – Podporovať zavádzanie 
nízkoodpadových a recyklačných 
technológií 

 X  pokračuje 
Mesto neustále skvalitňuje systém recyklácie a motivuje aj iné 
subjekty k zavádzaniu  separovaného zberu odpadu a k zavádzaniu 
nízkoodpadových a recyklačných technológií. 

vlastné zdroje , 
oslovené 
subjekty 

66. 
 

EP/16/1 – Vypracovať 
ekonomickú a environmentálnu 
analýzu možnosti nakladania 

  X  
Vypracovanie analýzy bude realizované na základe POH mesta Nitry, 
ktorý bol schválený MZ v decembri 2014 a doplnený vo februári 
2014. 

vlastné zdroje,  
zdroje EÚ, 
 RF 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 
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plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 
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é 
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ii 

 

R
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s odpadom pre podmienky mesta 
44 

67. 
 

EP/16/2 – Vypracovať projekt 
aplikácie najvýhodnejšej varianty 
nakladania s odpadom v súlade 
s programom odpadového 
hospodárstva 

 X   
POH mesta Nitry bol schválený v MZ v decembri 2013 a doplnený vo 
februári 2014. 
Navrhujeme zlúčiť opatrenie č. 67 s opatrením č. 69 ako aktivitu 

vlastné zdroje 

68. 
 

EP/16/3 – Realizácia projektu 
aplikácie vybranej varianty 
nakladania s odpadom 

  X  Plnenie nadväzuje na bod 67 - 

69.  
 

EP/16/4 – Vypracovať projekt na 
systém umožňujúci zaviesť 
množstvový zber u obyvateľov  

  X  Opatrenie zrušené a uvedené v rámci  opatrenia č.67 ako  
aktivita. - 

    
I.etapa – v rodinnej výstavbe 

  X   vlastné zdroje,  
zdroje EÚ 

    
II. etapa – v bytovej zástavbe 

  X   vlastné zdroje,  
zdroje EÚ 

70. 
 

EP/16/5 – Realizovať projekt I. 
a II. etapy systému množstvového 
zberu 

  X  Opatrenie zrušené a uvedené v rámci  opatrenia č.67 ako  
aktivita. 

vlastné zdroje,  
zdroje EÚ 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
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é 

V
 re
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ii 

 

R
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liz
ác
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ne
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ča
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71. 
 

EP/16/6 – Vypracovať systém 
koordinovaného zvozu všetkých 
separovaných komodít od 
občanov v rodinnej a v bytovej 
zástavbe – kalendár zvozu (textil, 
elektronika, organický odpad, 
nábytok a pod.) podľa 
jednotlivých mestských častí – 
ulíc 46 

 X  pokračuje  

Systém koordinovaného zvozu všetkých separovaných komodít od 
občanov sa realizuje priebežne podľa potreby, zákonom uložených  
povinností a technického zabezpečenia firmy podieľajúcej sa na zvoze 
odpadu. 

vlastné zdroje 

72. 
 

EP/17/1 – Vykonať personálny 
audit pracovníkov vykonávajúcich 
environmentálny manažment 

  X  Zatiaľ nezrealizované, viazané na zdroj financií vlastné zdroje,  
zdroje EÚ 

73. EP/17/2 – Aparát zabezpečujúci 
environmentálny manažment 
posilniť odborne spôsobilými 
pracovníkmi 

 X  Pokračuje  Prebieha s aktuálnou organizačnou štruktúrou a legislatívou  vlastné zdroje 

74. EP18/1 – Zaviesť systém 
environmentálneho integrovaného 
manažmentum 49 

  X  Zatiaľ nerealizované 
 - 

75. 
 

EP/18/2 – Vykonávať 
environmentálny audit podnikov 
a zverejňovať jeho výsledky 

  X  Uvedené je v kompetencii špecializovaných orgánov (OKČaŽP 
navrhuje zrušiť) - 

76. 
 

EP/18/3 – Na Mestskom úrade 
a v podnikoch riadených mestom 
zaviesť environmentálny riadiaci 

  X nerelevantné Zatiaľ nerealizované 
 Opatrenie  upravené v  texte: „Na Mestskom úrade a ...“ - 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 
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é 
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R
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liz
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systém EMAS (EUs 
Environmental Management 
Audit Scheme) a štandardizáciu 
ISO, v ostatných podnikoch 
motivovať k ich zavádzaniu  

77. 
 

EP/19/1 – Zlepšiť komunikáciu 
a koordináciu medzi jednotlivými 
pracovníkmi, organizačnými 
zložkami a podriadenými 
organizáciami MsÚ v oblasti 
environmentálneho manažmentu 
vychádzajúc z princípu 
nadrezortnosti a prierezovosti 
tejto problematiky 

 X  pokračuje 
Plnenie súvisí so zosúladením systému metodického riadenia v rámci 
organizačnej štruktúry MsÚ a organizácií patriacich pod mesto. 
meniacim sa podmienkam. 

vlastné zdroje 

78. 
 

EP/19/2 – Zlepšiť spoluprácu 
mesta zabezpečujúceho 
environmentálny manažment 
s orgánmi štátnej správy, 
s environmentálne zameranými 
subjektmi s podnikateľskej sféry, 
z 3. sektoru, s odborníkmi i 
občanmi 

 X  pokračuje 

Spolupráca je na vysokej úrovni a vyplýva aj z právnych nariadení; 
pomoc študentom pri vypracovávaní rôznych environmentálnych 
projektov a pod. 
   
  Opatrenie upravené  v texte - bez slova  „aparátu“ 

vlastné zdroje 

79. 
 

EP/19/3 – Vytvoriť lokálnu 
alianciu pre TUR   X  pokračuje 

Vytváranie lokálnych aliancií s jednotlivcami a organizáciami 
v záujme udržania trvalo udržateľného rozvoja prebieha v nadväznosti 
na pôsobnosti mesta v rôznych oblastiach, napr. mestská hromadná 
doprava, vyhlásenie 10 akcií  pre zlepšenie života v meste Nitra 

vlastné zdroje,  
zdroje EU 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 
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oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 
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plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 
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80. 
 

EP/20/1 – Formulovať a následne 
zverejniť princípy a zásady, 
stratégiu a taktiku ako ja pravidlá 
uplatňovania environmentálnej 
politiky 

  X  Zatiaľ nezrealizované 
 - 

81. 
 

EP/20/2 – Definovať zásady 
umožňujúce riešiť ujmu, ktorá 
vznikne pri uplatňovaní 
environmentálnej politiky 

Zrušené   Zatiaľ nezrealizované 
Navrhujeme opatrenie zrušiť ( ťažko zovšeobecni pravidlá) - 

82. 
 

EP/20/3 – Vytvoriť nástroj 
umožňujúci realizovať 
environmentálnu politiku mesta, 
minimalizovať nadbytočné 
znečisťovanie životného 
prostredia, zabezpečiť prednostné 
právo samosprávy, predkupovať 
právo na znečistenie 

 X  pokračuje Aktivita je spolu riešená novoprijatými a aktualizovanými VZN pre 
oblasť životného prostredia  vlastné zdroje 

83. 
 

EP/20/4 – Viesť informačnú 
kampaň na podporu 
environmentálnej politiky mesta  X  pokračuje 

Kampaň prebieha v rôznych oblastiach. Najvýznamnejšie sú v oblasti 
odpadového hospodárstva – propagácia separovaného zberu na 
školách, v klientskom centre, pri akciách v regionálnej tlači, účasť na 
celoslovenských súťažiach v separovaní odpadu – Nitra získala 1. 
miesto v r.2008. 

vlastné zdroje,  
zdroje EÚ 

84. 
 

EP/20/5 – Vypracovať 
a uplatňovať motivačný a sankčný 
systém umožňujúci uplatňovať 
environmentálnu politiku v dennej 

 X  pokračuje Uplatňuje sa priebežne v zmysle zákonov, nariadení a VZN vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 
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Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 
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praxi v 58 

85. EP/21/1 – Zapracovať 
a aktualizovať do územného plánu 
mesta Nitry závery Národnej 
stratégie trvalo udržateľného 
rozvoja Slovenskej republiky 
(nový text) 

  X  

Opatrenie č.85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zlúčiť 
s textom: „Zapracovať a aktualizovať do územného plánu mesta 
Nitry závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja 
Slovenskej republiky.“ 
Nový text: Zapracovanie a aktualizácia vyžaduje vypracovanie 
aktualizácie MÚSES mesta Nitra 

vlastné zdroje 

86. 
 

EP/21/2 – Pre jednotlivé prvky 
MÚSES spracovať priestorovú 
databázu v mierke 1:2000   X 

Zrušiť, 
nahradené 

v bode č. 85

Súvisí s bodom 85. 
Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zlúčiť 
s textom: „Zapracovať a aktualizovať do územného plánu mesta 
Nitry závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja 
Slovenskej republiky.“ 
 

- 

87. 
 

EP/21/3 – Spracovať projekty pre 
manažment jednotlivých prvkov 
MÚSES   X 

Zrušiť, 
nahradené 

v bode č. 85

Súvisí s bodom 85. 
Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zlúčiť 
s textom: „Zapracovať a aktualizovať do územného plánu mesta 
Nitry závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja 
Slovenskej republiky.“ 

- 

88. 
 

EP/21/4 – Spracovať Krajinno-
ekologický plán (KEP) 

  X 
Zrušiť, 

nahradené 
v bode č. 85

Obstaranie dokumentu v závislosti od hľadania zdrojov financovania 
– vlastné zdroje, zdroje EÚ. 
Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zlúčiť 
s textom: „Zapracovať a aktualizovať do územného plánu mesta 
Nitry závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja 

- 
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Slovenskej republiky.“ 

89. 
 

EP/21/5 – Spracovať Miestnu 
Agendu 21 

  X 
Zrušiť, 

nahradené 
v bode č. 85

Obstaranie dokumentu v závislosti od hľadania zdrojov financovania 
– vlastné zdroje, zdroje EÚ. 
Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zlúčiť 
s textom: „Zapracovať a aktualizovať do územného plánu mesta 
Nitry závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja 
Slovenskej republiky.“ 

- 

90. 
 

EP/21/6 – Aktualizovať územný 
plán, aby dôsledne vychádzal 
z MÚSES, Krajinno-ekologického 
plánu a Miestnej Agendy 21 

 X  pokračuje Územný plán vychádza z jestvujúcich územno-plánovacích podkladov 
a ostatných podkladov podľa § 7a stavebného zákona. vlastné zdroje 

91. 
 

EP/21/7 – Spracovať strategické 
environmentálne hodnotenie 
(SEA) pre všetky rozvojové 
projekty dotýkajúce sa územia 
mesta 

 X  pokračuje 
V rámci zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie sa čiastkovo posudzujú všetky investičné zámery 
a projekty, u ktorých posudzovanie EIA vyplýva zo zákona. 

vlastné zdroje, 
zdroje EÚ 

92. 
 

EP/21/8 – Vytvoriť funkčný 
interaktívny geoinformačný 
systém (GIS)  X   zrealizované

GIS sa priebežne aktualizuje a dopĺňa, taktiež obstaranie aktuálnej 
ortofotomapy. 
Poznámka: Navrhujeme opatrenie presunúť do oblasti 
Urbanizmus, architektúra a územný rozvoj č.123/Úa/2/1 

vlastné zdroje 

93. 
 

EP/21/9 - Priebežná aktualizácia 
parciálnych informačných 
systémov GIS mesta Nitry a 

 X  pokračuje 
Priebežná aktualizácia GMIS – spolupráca s Katastrálnym úradom, 
správcami sietí, porealizačné zamerania, aktualizácia ortofotomapy 
v roku 2009 

vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

digitálnej technickej mapy mesta Poznámka: Navrhujeme opatrenie presunúť do oblasti 
Urbanizmus, architektúra a územný rozvoj č.123/Úa/2/1 

94. 
 

EP/22/1 – Realizovať program 
starostlivosti o prírodu a krajinu 
podľa dokumentu MÚSES   X 

Zrušiť, 
nahradené 

v bode č. 85

Súvisí s bodom 85. 
Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zlúčiť 
s textom: „Zapracovať a aktualizovať do územného plánu mesta 
Nitry závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja 
Slovenskej republiky.“ 

vlastné zdroje 

95. 
 

EP/22/2 – Spolupracovať pri 
rozšírení systému chránených 
území tak, aby sa prekrýval 
s najvýznamnejšími prvkami 
MÚSES 

 X  pokračuje  Spolupráca so ŠOP SR, napr. v rámci  sústavy NATURA 2000 vlastné zdroje 

96. 
 

EP/22/3 – Spolupracovať pri 
zavádzaní systémov riadenia (tzv. 
osobitných režimov) na ochranu 
environmentálne významných 
krajinných prvkov 

 X  pokračuje Prebieha u krajinných prvkov Lupka, Kalvária, Rolfesova baňa, 
lesopark Zobor, zoborské jazierko vlastné zdroje 

97. 
 

EP/22/4 – Realizovať projekty 
revitalizácie (vo vhodných 
podmienkach aj renaturalizácie) 
významných krajinných prvkov 

 X  pokračuje 
Realizácie revitalizácie postupne čiastkovo prebieha vo významných 
krajinných prvkoch (Rolfesova baňa, Zoborské jazierko, Kalvária, 
Zobor) a každoročne sa rozširuje. 

vlastné zdroje 

98. 
 

EP/23/1 – Pripojiť sa do kampane 
Európske trvalo udržateľné mestá 
(European Sustainable Cities and 

 X  pokračuje Monitoring ovzdušia, kontrola hluku. Realizuje Okresný úrad, odbor 
starostlivosti o životné prostredie v spolupráci s Mestom Nitra. vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

Towns Campaign) 

99. 
 

EP/23/2 – Stanoviť a zverejniť 
systém indikátorov TUR   X  pokračuje 

Príprava systému indikátorov je hlavne v oblasti kvality ovzdušia, 
pomeru počtu vypílených a vysadených stromov a krov/rok, úbytok, 
resp. nárast plôch verejnej zelene/rok, množstvo tvorby odpadu 

vlastné zdroje 

100. 
 

EP/23/3 – Vypracovať plán 
vývoja indikátorov TUR 

  X 
Zrušiť, 

nahradené 
v bode č. 85

Nadväzuje na bod 99 
Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme  zlúčiť 
s textom: „Zapracovať a aktualizovať do územného plánu mesta 
Nitry závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja 
Slovenskej republiky.“ 

- 

101. 
 

EP/23/4 – Implementovať zásady 
TUR do dokumentov rozvoja 
a prevádzky mesta a jemu 
podriadených organizácií 

 X  pokračuje Priebežné spracovávanie koncepčných materiálov z rôznych oblastí 
rozvoja mesta vlastné zdroje 

102. 
 

EP/23/5 – Vypracovať plán 
zavádzania indikátorov do praxe 
vrátane motivačných a sankčných 
opatrení 9 

  X 
Zrušiť, 

nahradené 
v bode č. 85

Nadväzuje na bod 99 
Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme  zlúčiť 
s textom: „Zapracovať a aktualizovať do územného plánu mesta 
Nitry závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja 
Slovenskej republiky.“ 

- 

103. 
 

EP/24/1 – Preferovať miestnu 
ekonomiku a jej orientáciu na 
miestne zdroje a technológie 
šetrné voči životnému prostrediu 

 X  pokračuje Podpora miestneho podnikateľského potenciálu vedením dialógu 
s vedením mesta vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

104. 
 

EP/24/2 – Vytvárať podmienky 
pre stimulovanie vzniku malých 
miestnych výrob a prevádzok 
s vhodnými environment. 
parametrami 

 X  pokračuje Podpora miestneho podnikateľského potenciálu vedením dialógu 
s vedením mesta vlastné zdroje 

105. 
 

EP/25/1 –Včas a priebežne 
informovať verejnosť 
o potenciálnych dopadoch 
projektov na životné prostredie 

 X  pokračuje V rámci PD EIA – posudzovanie vplyvov na ŽP u každého väčšieho 
projektu v zmysle zákona 24/2009 Z.z. vlastné zdroje 

106. 
 

EP/25/2 – Hmotne a morálne 
podporovať komunitné aktivity 
smerujúce ku skvalitneniu života 
a životného prostredia v meste 

 X  pokračuje Prebieha spolupráca s neziskovými organizáciami, ktoré pôsobia na 
území mesta v oblasti starostlivosti o životné prostredie vlastné zdroje 

107. 
 

EP/26/1 – Vypracovať novú 
environmentálne vhodnú 
dopravnú koncepciu X   zrealizované

Koncepcia dopravy je zapracovaná do ÚPN Mesta Nitry. Aktuálne 
spracovanie generelu zelene, v roku 2009 bol vypracovaný plán 
dopravnej obslužnosti mesta a z toho vyplývajúce zmeny v cestovnom 
poriadku.. 

vlastné zdroje 

108. 
 

EP/26/2 – Podporovať zmenu 
palivovej základne MHD 6  X  Od roku 

2005 

Pokračujúci tlak na súčasného dopravcu. 
5 kusov autobusov MHD používa ako palivo stlačený zemný plyn 
(CNG) 

vlastné zdroje 

109. 
 

EP/27/1 – Vypracovať program 
racionálneho hospodárenia s 
vodou   X  

Opatrenie zlúčené s č. 110  s textom úlohy: 
„Mesto Nitra  bude spolupracovať so Západoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou a.s. pri vypracovaní programu racionálneho 
hospodárenia s vodou a bude súčinné pri propagácii šetrenia pitnej 
vody a jej náhrady úžitkovou vodou všade tam, kde je to možné 

- 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

vhodnými technickými, organizačnými a legislatívnymi opatreniami.“

110. 
 

EP/27/2 – Propagovať 
a podporovať šetrenie pitnej vody 
a jaj náhradu úžitkovou vodou 
všade tam, kde je to možné 
vhodnými technickými, 
organizačnými a legislatívnymi 
opatreniami 

  X  

Opatrenie  zlúčené  s č. 109 s textom úlohy: 
„Mesto Nitra bude spolupracovať so Západoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou a.s. pri vypracovaní programu racionálneho 
hospodárenia s vodou a bude súčinné pri propagácii šetrenia pitnej 
vody a jej náhrady úžitkovou vodou všade tam, kde je to možné 
vhodnými technickými, organizačnými a legislatívnymi opatreniami.“

- 

111. 
 

EP/27/3 – Monitorovať spotrebu 
pitnej vody   X   Mesto bude spolupracovať so Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou pri monitorovaní spotreby vody. vlastné zdroje 

112. 
 

EP/28/1 – Podporovať 
vzdelávacie aktivity a osvetu 
propagujúce zásady trvalo 
udržateľného rozvoja 

 X  pokračuje Prebieha na rôznych úrovniach – školeniach pracovníkov MsÚ, 
informačná kampaň na školách (ZŠ) 

vlastné zdroje,  
zdroje EÚ 

113. 
 

EP/28/2 – Informovať občanov 
o rizikách znečistenia životného 
prostredia nerecyklovanými 
odpadmi 

 X  pokračuje Realizuje sa prostredníctvom miestnych masovokomunikačných 
prostriedkov a letákov  

vlastné zdroje, 
Recyklačný fond 

114. 
 

EP/28/3 – Propagovať 
kompostovanie organického 
odpadu  X  pokračuje 

Realizuje sa prostredníctvom miestnych masovokomunikačných 
prostriedkov – miestnej televízie, rozhlasu a o možnosti 
kompostovania organického odpadu informuje aj leták o nakladaní 
s odpadmi v meste Nitra v roku 2014. 

vlastné zdroje, 
Recyklačný fond 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia Kritická oblasť: Environmentálna politika 

P. č. 

 
Kritická 

oblasť/zámer/opatrenie - názov 
opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov
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é 

V
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ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
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ča
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115. 
 

EP/29/1 – Vybudovať ochranné 
bariéry Prírodnej pamiatky 
Rolfesova baňa v časti Fabrická - 
Kollárova 

 X  pokračuje 
Opatrenie zlúčené s č. 117 s textom: „Vybudovať ochranné bariéry 
Prírodnej pamiatky Rolfesova baňa v časti Fabrická – Kollárova 
v zmysle vykonávacieho projektu obnovy Rolfesova baňa“ 

vlastné zdroje,  
zdroje EÚ 

116. 
 

EP/30/1 – Vypracovať 
vykonávací PD na základe štúdie 
„Rekonštrukcia Rolfesovej bane 
Nitra“ 

X   2008 
PD na  zabezpečenie svahu Rolfesovej bane, záverečná správa 
inžiniersko-geologický prieskum 
 

vlastné zdroje 

117. 
 

EP/31/1 – Realizovať vykonávací 
projekt obnovy Rolfesová baňa   X  

Nadväzuje na splnenie bodov 115 a 116. 
Opatrenie zlúčené s č. 115 s textom: „Vybudovať ochranné bariéry 
Prírodnej pamiatky Rolfesova baňa v časti Fabrická – Kollárova 
v zmysle vykonávacieho projektu obnovy Rolfesova baňa“ 

vlastné zdroje 
zdroje EU 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Útvar hlavného architekta Kritická oblasť: Urbanizmus, architektúra a územných rozvoj 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

118. UA/1/1 – Ukončiť spracovanie 
Územného plánu Centrálnej 
mestskej zóny v Nitre  X   2007 

2013 

Schválenie Územného plánu CMZ v Nitre uznesením č. 190/2007 - MZ 
zo dňa 21. 6. 2007 
Schválenie zmien a doplnkov č.1 ÚPN CMZ v Nitre uznesením č. 
59/2013 – MZ zo dňa 14..3. 2013 

vlastné zdroje 

119. UA/1/2 – Zabezpečiť spracovanie 
územného plánu zóny Párovské 
Háje 

X   2013 

Obstaranie územného plánu zóny je zabezpečované v etapách. 
Ukončené etapy: 
 1. Obstaranie prieskumov a rozborov. 
 2.Vypracovanie, verejné prerokovanie a schválenie zadania  
územného plánu zóny 
 3. Vypracovanie návrhu územného plánu zóny 
 4. Verejné prerokovanie návrhu  
 5.  Vyhodnotenie a zapracovanie oprávnených pripomienok do 
čistopisu návrhu ÚPN- Z vrátane aktualizácie vyplývajúce zo zmien 
a doplnkov     č. 4 ÚPN mesta Nitra.     
Prebiehajúca etapa: Príprava podkladov pre proces SEA 
a následne podkladov na schválenie.                       

vlastné zdroje 

120. UA/1/3 – Zabezpečiť spracovanie 
územného plánu zóny Párovské 
lúky 

 X  pokračuje 

Obstaranie územného plánu zóny ( ÚPNZ) je zabezpečované v etapách. 
Ukončené etapy: 
 1. Obstaranie prieskumov a rozborov. 
 2. Obstaranie UŠ vo variantoch nahrádzajúcej koncept  riešenia  ÚPNZ   
 3. Verejné prerokovanie UŠ  
 4. Schválenie súborného stanoviska 
 5. Vypracovanie a schválenie zadania pre samostatné ÚPNZ  Mlynárce  
I.  a  ÚPNZ Šindolka I. 
 6. Vypracovanie návrhu ÚPNZ  Mlynárce I.  a  ÚPNZ Šindolka I. 
 7. Verejné prerokovanie návrhu ÚPNZ  Mlynárce I.  a proces SEA 

vlastné zdroje, 
zdroje EÚ a SR 
súkromné 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Útvar hlavného architekta Kritická oblasť: Urbanizmus, architektúra a územných rozvoj 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
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ii 

 

R
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liz
ác
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ne
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ča
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Prebiehajúca etapa: 
a) Príprava podkladov pre verejné prerokovanie  a proces SEA pre 
ÚPNZ  Šindolka I. 
b)Vyhodnotenie stanovísk, príprava VZN a podkladov pre schválenie 
ÚPN-Z Mlynárce I.  

121. UA/1/4 – Zabezpečiť spracovanie 
územného plánu zóny Kynek – 
Šúdol  

 X  pokračuje 

Obstaranie územného plánu zóny (ÚPNZ) je zabezpečované v etapách. 
Ukončené etapy:  
1. Obstaranie prieskumov a rozborov. 
2. Vypracovanie ,verejné prerokovanie a schválenie zadania  ÚPNZ 
3. Vypracovanie návrhu územného plánu zóny 
4. Verejné prerokovanie návrhu a vyhodnotenie pripomienok 
Prebiehajúca etapa: 
Vypracovanie čistopisu so zapracovaním pripomienok a zmien a  
doplnkov č. 4 ÚPN mesta Nitra, vrátane aktualizácie polohopisu 
a majetkovoprávnych vzťahov v území.                              

vlastné  zdroje 

122. UA/1/5 – Zabezpečiť spracovanie 
územných plánov zón 
stanovených v ÚPN mesta Nitry  X   pokračuje 

postupne 

Plnenie opatrenia je zabezpečované  postupne pre jednotlivé zóny na 
základe evidovaných stavebných aktivít v jednotlivých lokalitách. 
 

vlastné zdroje 
30 396, 
zdroje EÚ 

 
123. UA/2/1 – Zabezpečiť dodanie 

aktualizovanej ortofotomapy 
mesta 

X   2013 
Obstaraná aktualizovaná verzia ortofotomapy v roku 2013. 
 
 

vlastné zdroje 

124. UA/2/2 – Zabezpečiť softvérové 
vybavenie – virtuálny 
trojrozmerný model mesta Nitry 

 X  pokračuje Plnenie opatrenia je zabezpečované  postupne po etapách: 
Obstaraný virtuálny model pre CMZ v roku 2010. vlastné zdroje 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Útvar hlavného architekta Kritická oblasť: Urbanizmus, architektúra a územných rozvoj 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 
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125. UA/2/3 – Zabezpečiť aktualizáciu 
parciálneho informačného 
systému – územného plánu mesta 
Nitry a GMIS 

X   priebežná 
aktualizácia

Plnenie opatrenia je zabezpečované priebežne v náväznosti na 
aktualizáciu podkladov. 
 

vlastné  zdroje  
zdroje EÚ 

126. UA/3/1 – Revitalizácia obytného 
súboru Párovce  

X   2008 

Plnenie opatrenia je zabezpečované v etapách: 
Ukončené etapy: 
 1.  Spracovanie urbanistickej štúdie komplexného riešenia revitalizácie 
OS vrátane prieskumov a rozborov územia  
2.  Verejné prerokovanie štúdie s obyvateľmi obytného súboru 
3.  Obstaranie projektovej dokumentácie so zapracovaním pripomienok 
obyvateľov OS, dotknutých orgánov a správcov technického vybavenia 
územia 
4.  Zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
Vypracovaná projektová dokumentácia bola pripravená na zverejnenie 
výzvy MVaRR SR na predkladanie projektov financovaných zo zdrojov 
EÚ.  
V sledovanom období boli v riešenom území zrealizované.  
- parkovisko za objektom VBC 
- v roku 2014 Mesto Nitra pripravuje rekonštrukciu viacerých parkovísk 

vlastné  zdroje , 
ŠR, 
zdroje EÚ 
súkromné 

127. UA/4/1 – Zabezpečiť dodanie 
projektovej dokumentácie a jej 
realizácie X   2008 

Ukončené etapy: 
 1.  Obstaranie aktualizácie projektovej dokumentácie – „Rekonštrukcia 
a modernizácia objektu Štefánikova č.1, Nitra “ a zabezpečenie 
stavebného povolenia  
 2.  Predloženie projektu MV a RR SR na posúdenie žiadosti o dotáciu.  
 

vlastné zdroje 
6 638€ 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Útvar hlavného architekta Kritická oblasť: Urbanizmus, architektúra a územných rozvoj 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia  
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
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ča

la
 

128. UA/5/1 – Zmapovanie aktuálneho 
stavu a návrh koncepcie  

X   

  2007 – 
2013 

pokračuje 
pribežne 

Plnenie opatrenia je zabezpečované priebežne : 
Ukončené etapy: 
1.Obstaranie generelu dopravy mesta Nitry, podklad pre  
aktualizáciu ÚPD – prieskumy, základné vyhodnotenie,  
analýza, prognóza a návrh dopravného riešenia ( 2007) 
2. Obstaranie ÚPN CMZ v Nitre ( 2007) 
3. Obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Nitra č.2 (2008) 
4. Aktualizácia štúdií statickej dopravy obytných súborov Klokočina, 
Diely, Chrenová (2008) 
5. Štúdia riešenia statickej dopravy OS  Čermáň – stred (2008) 
6. 5. Obstaranie zmien a doplnkov č.3 ÚPN mesta Nitra (2010) 
7. Obstaranie UŠ –Lukov Dvor, obytná skupina (2011) 
8. Obstaranie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN - CMZ v Nitre( 2013)  
6. Obstaranie UŠ- Areál kasární pod Zoborom ( 2013) 
6. Obstaranie zmien a doplnkov č. 4.  ÚPN mesta Nitra ( 2013) 

vlastné zdroje 
 
31 600€ 
 
 
9 875€ 
 
 
 6 636€ 
 1 659€ 
11 579€ 
  2000€ 
11098€ 
  7 800€ 
13 325€ 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Prednosta MsÚ Kritická oblasť: Komunikácia a spolupráca 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 
Zr

ea
liz

ov
an

é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

129. KaS/1/1 - Realizovať anketový 
prieskum zameraný na zistenie 
stavu vnútornej  komunikácie 
medzi jednotlivými oddeleniami 
MsÚ 

 X  pokračuje
Po  dobudovaní e-governmentu   bude zastrešovať tento prieskum  
„prieskumový modul“ , ktorý bude na túto oblasť zameraný - na 
zisťovanie komunikatívnych prepojení.   

vlastné zdroje, 
ŠR 

130. KaS/ 2/1- Realizovať anketový 
prieskum zameraný na zistenie 
stavu vnútornej komunikácie 
medzi predstaviteľmi MsÚ 
a poslancami MZ a členmi 
odborných komisií MZ 

Zrušené 

Formulár nebol vyhotovený, nakoľko je  v súčasnej dobe vytvorený 
dostatočný mechanizmus v zmysle ktorého prebieha komunikácia medzi 
predstaviteľmi MsÚ, členmi MZ a členmi odborných komisií, napr. na 
zasadnutiach komisií, poradách vedenia a poradách primátora. 
Navrhujeme opatrenie zrušiť.    

- 

131. KaS/3/1 - Realizovať anketový 
prieskum zameraný na zistenie 
stavu vnútornej  komunikácie 
medzi MsÚ a mestom riadenými 
podnikmi 

 X   
Po  dobudovaní e-governmentu  bude zastrešovať tento prieskum 
„prieskumový modul“, ktorý bude na túto oblasť zameraný - na 
zisťovanie komunikatívnych prepojení.   

vlastné zdroje, 
ŠR 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Prednosta MsÚ Kritická oblasť: Komunikácia a spolupráca 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
ea

liz
ác

ia
 

ne
za
ča

la
 

132. KaS/ 4/1 - Rozšíriť sieť 
informačných tabúľ na území 
mesta (vrátne zastávok MHD) 

Zrušené 
Opatrenie zrušené, nakoľko sa realizuje ako opatrenie CR/2/1.  

 
vlastné zdroje 

133. KaS/ 4/2 - Minimálne raz do roka 
organizovať na MsÚ deň 
otvorených dverí 

X  
 

pokračuje
Opatrenie upravené v texte: Spracovateľ: kancelária prednostu 

- 

134. KaS /4/3 -  Realizovať schránku 
nápadov 

X  

 

pokračuje

Bola zakúpená schránka na podnety, zároveň boli občania informovaní 
o existencii a umiestnení tejto schránky na viditeľnom mieste. Referát 
klientskeho centra služieb 
bol poverený výberom podnetov z schránky a ich prerozdelením na 
príslušné oddelenia. Podnety , resp. pripomienky sa priebežne riešia 
a navrhovateľ je informovaný o vybavení jeho podnetu písomnou 
formou. Odporúčame presun opatrenia z OS – PaVP na OS – referát 
klientskeho centra služieb.

vlastné zdroje 

135. KaS/ 4/4 - V spolupráci so SAD  a 
NN realizovať ankety , ktoré by 
umožnili od obyvateľov získať 
spätnú väzbu 

Zrušené  

Ankety sa takouto formou neuskutočnili. Spätná väzba od občanov sa 
získava cez VMČ, cez schránku nápadov, resp. cez stretnutia občanov so 
zástupcami samosprávy. 
Navrhujeme  opatrenie zrušiť.   

- 

136. KaS/ 4/5 -  Organizovať  
„ Okrúhle stoly“ 

X   pokračuje

V závere roka sa konajú stretnutia s predstaviteľmi štátnej správy, 
samosprávy a podnikateľskej a bankovej sféry, na ktorých sa zhodnotí  
celoročná vzájomná spolupráca. Okrem týchto stretnutí sa konajú počas 
celého roka rokovania podľa záujmu investorov, podnikateľov, rokovania 
s predstaviteľmi bánk, s predstaviteľmi obchodných reťazcov. 
O týchto stretnutiach sú obyvatelia mesta informovaní prostredníctvom 
prílohy Mesta Nitry v týždenníku Nitrianske Echo. 

- 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Prednosta MsÚ Kritická oblasť: Komunikácia a spolupráca 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
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ác
ii 

 

R
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liz
ác

ia
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ča
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137. KaS/ 4/6 -  Rokovať 
s predstaviteľmi informačných 
médií  s cieľom zlepšiť propagáciu 
mesta X   

 Uzatvorená je  zmluva o mediálnej spolupráci TV CENTRAL. 
V spolupráci s Petit Press realizuje sa informačné stránky Mesta Nitry 
v Nitrianskom Echu. 
V Rádiu MAX sa konajú pravidelné besedy s primátorom mesta. 
Ďalej spolupracujeme s Rádiom Max, Rádiom ONE, Nitrianskym 
Echom, spol. Media Evolution, Euro AWK, TV Patriot, Veolia Transport 
Nitra, a.s., ... 

vlastné zdroje 

138. KaS/ 4/7-  Spolupracovať s TV 
Central za účelom vytvorenia 
vlastného programu Zrušené  

 Vzhľadom na výšku nákladov, ktoré by boli potrebné na vytvorenie 
vlastného programu v TV Centrál,  Mesto Nitra neuvažuje nad 
zrealizovaním tohto opatrenia. 
Navrhujeme opatrenie zrušiť . 

- 

 
 
 

Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Mestská polícia Kritická oblasť: Bezpečnosť v meste 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
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é 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Mestská polícia Kritická oblasť: Bezpečnosť v meste 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov

an
é 

V
 re

al
iz

ác
ii 

 

R
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liz
ác

ia
 

ne
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ča
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139. BvM/1/1 – Spracovať a realizovať 
projekt „Spoločne proti 
kriminalite“  

 X  pokračuje

 Úlohy vyplývajúce zo Stratégie prevencie kriminality Rady vlády pre 
prevenciu a z Národného programu boja proti drogám sú realizované 
v rámci personálnych, finančných a materiálnych možnostiach MsP 
Nitra, pravidelne sa vykonávajú  prednášky a besedy na témy 
definované v projekte (každý rok je oslovených cca 8 000 objektov 
prevencie),  

 MsP aktívne a operatívne spolupracuje so školami na minimalizácii 
sociálno-patologického správania žiakov 

 Preventívny program je tematicky spracovaný, existuje pozitívna 
spätná väzba zo strany klientov 

 Sú vytipované a realizované aktivity pre deti rôzneho veku  
 MsP aktívne spolupracuje s masmédiami na informačných alebo 

apelačných kampaniach, prípadne pri priebežnom poskytovaní 
aktuálnych informácii 

 Mestská polícia Nitra vydala smernicu o zásadách posilnenia 
motivácie občanov mesta Nitry k spolupráci s Mestskou políciou na 
úseku ochrany majetku mesta". Táto smernica upravuje postup pri 
finančnom odmeňovaní občanov, ktorí Mestu Nitra a jeho 
poriadkovému útvaru Mestskej polícii v Nitre poskytli účinnú pomoc 
pri objasňovaní protiprávnych konaní. 
Hlavným cieľom je posilniť motiváciu občanov mesta Nitra k 
spolupráci s MsP a tým zvýšiť mieru objasnenia protiprávnych konaní 
a identifikáciu a usvedčenie ich páchateľov – upozornenie: táto 
smernica je platná, nerealizuje sa v dôsledku nedostatku 
finančných prostriedkov, jej výkon je dočasne pozastavený. 

vlastné zdroje, 
štátne dotácie 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Mestská polícia Kritická oblasť: Bezpečnosť v meste 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov
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140. BvM/1/2 – Podporiť organizačno-
technické zabezpečenie projektu 
„Spoločne proti kriminalite“ 

X   2004 

 MsP vytvorila funkciu koordinátora prevencie kriminality a funkciu 
preventistu,  

 zriadila vhodné priestory pre výkon prevencie kriminality,  
 zabezpečila adekvátne technické a iné vybavenie pre výkon práce 

koordinátora prevencie 
 iniciovala vznik Mestskej komisie pre prevenciu kriminality, ktorá je 

poradným a iniciačným orgánom pre primátora mesta na úseku 
prevencie kriminality 

 hlavný cieľ - vytvoriť podmienky pre systematické aktivity bol 
splnený 

 

vlastné zdroje, 
štátne dotácie 

141. BvM/2/1 – Vypracovať 
bezpečnostnú mapu mesta  

Zrušené  

Pre nedostatok finančných prostriedkov navrhujeme opatrenie  
zrušiť.  
 v prípade vyčlenenia finančných a personálnych prostriedkov by sa 

bezpečnostná mapa mesta zo štatistík určovala ex-post, pre občanov by 
tieto informácie boli neaktuálne, pre využitie v reálnej praxi mestskej 
polície nevyužiteľné, pre Mesto Nitra neefektívne vynaložené 
prostriedky 

 

- 

142. BvM/2/2 – Zriadenie 
komplexného modulárneho 
informačného systému krízového 
riadenia s podporou aktívnej mapy 
v rastrovom i vektorovom formáte 
(GIS) s možnosťou zaintegrovania 

  X  Pre nedostatok finančných prostriedkov navrhujeme opatrenie  
odložiť - 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Mestská polícia Kritická oblasť: Bezpečnosť v meste 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov
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é 
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ii 
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liz
ác

ia
 

ne
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GPS technológie, kamerového 
systému, pultu centrálnej ochrany 
a systému hlásenia a varovania  do 
celistvého integrovaného 
bezpečnostného krízového 
riadenia   

143. BvM/2/3 – Zriadenie kamerového 
monitorovacieho systému na 
výpadových cestách mesta 
s možnosťou on-line vyhľadávania 
z databáz odcudzených 
motorových vozidiel  

  X  

 nedostatok finančných zdrojov na špeciálny softvare a výkonnejší 
hardvare, 

 problém s územným limitom oprávnení mestskej polície (výpadové 
cesty sú väčšinou mimo intravilánu mesta Nitry), 

 cielené vyhľadávanie odcudzených vozidiel je v priamej kompetencii 
Policajného zboru SR. 

 
Mestská polícia postupne inštaluje štandardný kamerový systém 
v meste na strategických miestach alebo na miestach s vyšším 
kriminogénnym faktorom. Do konca roka 2013 je v prevádzke 32 kamier, 
ktoré obsluhujú štyria pracovníci so ZŤP. Finančné zdroje na 
rozširovanie kamerového systému v uliciach mesta MsP zabezpečuje 
predovšetkým zo štátnych dotácií z Rady vlády SR  pre prevenciu 
kriminality 
 
Pre nedostatok finančných prostriedkov navrhujeme opatrenie 
odložiť. 
 
Navrhujeme zriadiť samostatný zámer - Budovanie mestského 

- 
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Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA  
Garant: Mestská polícia Kritická oblasť: Bezpečnosť v meste 

P. č. 
 
Kritická oblasť/zámer/opatrenie 

- názov opatrenia 

Stav plnenia 
opatrenia 

Termín 
plnenia Plnenie - realizácia opatrenia Zdroje 

financovania 

Zr
ea

liz
ov
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é 

V
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ii 
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kamerového monitorovacieho systému v uliciach mesta Nitry 
 

144. BvM/2/4 – Vypracovanie mapy 
asociálnych a neprispôsobivých 
jedincov, skupín a komunít 
v meste Nitra  

Zrušené  

Preventista-koordinátor Mestskej polície v Nitre v spolupráci s vedením 
základných škôl začal vytvárať databázu problémových jedincov, avšak 
pri jej vytváraní vznikol problém s jej neustálou zmenou, nakoľko mnohé 
sociálno-patologické prejavy boli dočasného alebo jednorázového 
charakteru, problémové správanie sa prejavovalo väčšinou u žiakov 
starších ročníkov, ktorí neskôr migrovali do stredných. Títo jedinci boli 
registrovaní buď na Oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 
kurately ÚPSVaR-u alebo CPPPaP. Vytvárať duplicitnú databázu nebolo 
rentabilné. 
Navrhujeme opatrenie zrušiť  

 

- 

  


