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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o
Návrh na zmenu uznesenia č. 54/2013-MZ zo dňa 14.3.2013 a zmenu 
uznesenia č. 180/2015-MZ zo dňa 11.6.2015

s c h v a ľ u j e

1. zmenu uznesenia č. 54/2013-MZ zo dňa 14.3.2013 a to 

tak, že:
- v ukladacej časti sa na konci vety dopĺňa text:                                   

„a informatívnu správu o plnení Debarierizačných 

opatrení Mesta Nitry“

2. zmenu uznesenie č. 180/2015-MZ zo dňa 11.6.2015 a to 

tak, že:

- vypúšťa ukladaciu časť uznesenia

Podpis predkladateľa:
JUDr. Igor Kršiak, v.r.
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Návrh na zmenu uznesenia č. 54/2013-MZ zo dňa 14.3.2013 

a uznesenia č. 180/2015-MZ zo dňa 11.6. 2015

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre bol dňa 14.3.2013 predložený materiál                     

č. 847/2013 Akčný plán „Nitra pre všetkých“ – Informácie (nielen) pre hendikepovaných 

turistov. Akčný plán bol uznesením č. 54/2013-MZ schválený a mestské zastupiteľstvo uložilo 

vedúcej odboru sociálnych služieb predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

informatívnu správu o plnení Akčného plánu s termínom kontroly 1x ročne.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.6.2015 uznesením č. 180/2015-MZ 

schválilo materiál č. 210/2015 Debarierizačné opatrenia Mesta Nitry k Akčnému plánu „Nitra  

pre všetkých“. Zároveň uložilo vedúcej odboru sociálnych služieb predkladať na zasadnutie MZ 

informatívnu správu o plnení Debarierizačných opatrení Mesta Nitry k Akčnému plánu „Nitra pre 

všetkých“ s termínom kontroly 1x ročne. 

Debarierizačné opatrenia boli prijaté ako samostatný dokument ktorý kopíruje Akčný plán.

Nakoľko ide o duplicitný materiál, navrhujeme aby sa Debarierizačné opatrenia stali 

neoddeliteľnou súčasťou Akčného plánu. 

Z toho dôvodu navrhujeme:

1) doplniť  uznesenie č. 54/2013-MZ zo dňa 14.3.2013 v ukladacej časti, ktorá po schválení v MZ 

bude znieť:

„u k l a d á 

vedúcej odboru sociálnych služieb

predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre informatívnu správu o plnení Akčného 

plánu „Nitra pre všetkých“ – Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov a informatívnu 

správu o plnení Debarierizačných opatrení Mesta Nitry

T: trvale – ročne

K: MZ“

Zároveň navrhujeme z dôvodu duplicity:

2) vypustiť ukladaciu časť uznesenia č. 180/2015-MZ zo dňa 11.6.2015
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Dôvodová správa

V roku 2011 získalo Mesto Nitra finančné prostriedky na realizáciu projektu „Podpora 

aktivít cestovného ruchu v meste Nitra“ financovaného z prostriedkov ERDF. Jedným 

z cieľov  bola aj tvorba projektu, ktorý mal podporiť odstraňovanie architektonických 

a spoločenských bariér pre občanov a návštevníkov mesta so zdravotným postihnutím.

Akčný plán „Nitra pre všetkých“- Informácie „nielen“ pre hendikepovaných turistov 

(ďalej len „Akčný plán“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre dňa 14.03.2013 

ako koncepčný a praktický podklad pre samosprávu pri odstraňovaní bariér, kde v 7. kapitole 

vytyčuje ciele na zlepšenie kvality života a navrhuje ich riešenia.

Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“- Informácie „nielen“ 

pre hendikepovaných turistov (ďalej len „Debarierizačné opatrenia“)  boli schválené 

Mestským zastupiteľstvom v Nitre dňa 11.06.2015 ako koncepčný a praktický podklad pre 
samosprávu pri odstraňovaní bariér.  M ateriál bol prijatý v priebehu rozpočtového roka 

a v mnohých prípadoch nebolo možné pristúpiť k navrhovaným najmä investičným akciám. 

Debarierizačné opatrenia boli prijaté ako samostatný dokument, ktorý kopíruje Akčný plán.

Nakoľko ide o duplicitný materiál navrhujeme, aby sa Debarierizačné opatrenia stali 

neoddeliteľnou súčasťou Akčného plánu. Odbor sociálnych služieb by bol povinný do 30.06. 

bežného kalendárneho roka na zasadnutie Komisie pre sociálne veci, bytové otázky 

a zdravotníctvo predkladať nové návrhy na odstránenie bariér. Takto schválené  
Debarierizačné opatrenia by boli odstúpené jednotlivým garantom – odborom a útvarom 

mestského úradu, ktoré by potom v rámci kreovania návrhu rozpočtu na nasledujúci 

kalendárny rok boli do neho premietnuté.

Stanovisko komisie MZ:

Komisia MZ v Nite pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na svojom 
zasadnutí dňa 11.05. 2016 prerokovala návrh na zlúčenie Akčného plánu „Nitra pre 

všetkých“- Informácie „nielen“ pre hendikepovaných turistov a Debarierizačných opatrení 

k Akčnému plánu a uznesením č. 38/2016 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

zlúčenie Akčného plánu „Nitra pre všetkých“ - Informácie „nielen“ pre hendikepovaných 

turistov a Debariezačných opatrení k Akčnému plánu zmenou uznesenia.

Stanovisko MR:

Mestská rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 24. 5. 2016 uvedený materiál 
prerokovala.
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