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Dôvodová správa

Predkladaný Akčný plán (Príloha č. 1) je spracovaný v zmysle schváleného Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015-2023. PHSR mesta 
Nitry na roky 2015 - 2023 bolo Mestským zastupiteľstvom v Nitre schválené dňa 10.03.2016 
uznesením č. 44/2016-MZ.

Akčný plán tvorí súčasť PHSR mesta Nitry 2015 - 2023, ktorého neoddeliteľnou 
súčasťou sú konkrétne aktivity /projektové zámery/, ktoré boli tvorené v spolupráci so 
všetkými oddeleniami MsÚ v Nitre. Akčný plán sa vypracováva spravidla na obdobie dvoch 
rokov vo vzťahu ku kompetenciám Mestského úradu mesta Nitry. Horizont dvoch 
nasledujúcich rokov je indikatívny, nevyhnutný je však súlad s rozpočtom mesta Nitry. 
Aktivity/projektové zámery v akčnom pláne sú zoradené podľa priorít, konkrétnych cieľov 
a opatrení. Ku každej aktivite/projektovému zámeru je priradený zodpovedný garant -
odborný útvar (odbor/oddelenie MsÚ Nitra), ktorého úlohou bude zabezpečenie 
implementácie navrhnutých aktivít, ich monitorovanie a vyhodnotenie. Výber projektových 
zámerov je determinovaný i faktom, že na ich realizáciu bude nutné kofinancovanie zo 
zdrojov ERDF. Z uvedeného dôvodu neboli do Akčného plánu  zaradené všetky investičné 
akcie na najbližšie obdobie dvoch rokov.

Monitoring plnenia Akčného plánu PHSR mesta Nitry 2015 – 2023 je založený na 
priebežnej kontrole realizácie plánovaných aktivít/projektových zámerov zadefinovaných v 
Akčnom pláne PHSR mesta Nitry. Realizovaný bude 1 x ročne, v období prvého polroka 
(k 30.3. daného roka) s cieľom, aby všetky potrebné korekcie bolo možné zapracovať tak, aby 
bol zabezpečený súlad s programovým rozpočtom mesta Nitry.
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Príloha č.1: Akčný plán

Akčný plán je dokument podrobnejšie opisujúci jednotlivé opatrenia, aktivity a projekty pre naplnenie cieľov PHSR. V súlade s dobrým finančným riadením 
by mal byť každý rok aktualizovaný a pripravený na minimálne 2 roky s priamou väzbou na  programový rozpočet.

Akčný plán je prílohou PHSR, ktorá sa schvaľuje do 30 dní po schválení hlavného dokumentu štatutárnym zástupcom /primátor, starosta/.  

Akčný plán
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015-2023

Opatrenie, aktivita Termín 
(rok)

     Zodpovedný    Financovanie 

Priorita 1: Príroda a kultúra 
Projekt SP 1-1
Kreatívne centrum Nitra
Priestor na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest 
v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia 
pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií s dôrazom na:

vizuálne umenie, hudbu a scénické umenie, dizajn, reklamu a marketing.

Prostredníctvom kreatívneho centra na Martinskom vrchu (bývalé kasárne) s prepojením 
na centrum mesta (kino Palace) sa vytvorí priestor pre rozvoj kreatívneho talentu.  
Projekt bude integrovať opatrenia k riešeniu fyzickej infraštruktúry kreatívneho  centra s 

mäkkými opatreniami. Integrovaný prístup sa uplatní aj väzbou na vybudovanie novej 
materskej školy pre talentované deti  v priestoroch na Martinskom vrchu. 
V rámci prípravy kvalifikovanej pracovnej sily v relevantných stredných školách sa 
predpokladá integrácia a kooperácia s kreatívnymi inkubátormi pre fyzické i právnické 
osoby nepodnikateľov - na podporu mladých talentov v oblasti kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu, pre ktoré sú určené investície v rámci podpory odborného vzdelávania. 
Zároveň bude projekt podporovať vznik a existenciu kreatívnych akcelerátorov vo vzťahu 
k existujúcim kreatívnym podnikateľom.

Projekt SP 1-1b

Rekonštrukcia bývalého kina Palace  ako súčasť podpory KKP 
I.
zriadenie kreatívneho centra a vytvorenie jeho orgánov, vytvorenie vnútorných pravidiel 
fungovania centra, vypracovanie stratégie komunikácie kreatívneho centra

2017 Mesto Nitra
Odbor kultúry – vedúci odboru 
Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja – vedúci odboru 

NSK
MK SR

IROP – PO3, ŠC 3.1
1 102 000 €  
spolufinancovanie 5% 
z vlastných zdrojov mesta  

58 000 €  
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Projekt SP 1-1a
Vybudovanie kreatívneho centra na Martinskom vrchu 
II.
Inštitúcia – vytvárajúca organizačnú a podnikateľskú kultúru umožňujúca služby:

1. služby otvoreného ateliéru – odborné poradensko – konzultačné a dokumentačno –

informačné stredisko 
2. Služby kreatívneho inkubátora – manažment inkubačných aktivít s cieľom vstupu na 

trh. Umelecký inkubátor – integratívne prostredie pre ľudí z oblasti kultúry, umenia 
a biznisu.

3. Služby kreatívneho akcelerátora pre fyzické i právnické osoby podnikateľov

4. Networkingové služby / sieťovanie/ - prepájanie s vonkajším prostredím, naprieč 
sektormi, medzinárodná spolupráca

5. Služby zvýhodneného dlhodobého prenájmu pracovného priestoru a technológií
6. Vybudovanie špecifickej rozvojovej infraštruktúry

- Experimentálna umelecká a kreatívna zóna

- Konzultačné priestory
- Co – working kancelárie
- Umelecké produkčné štúdiá
- Dielne
- Ateliéry

- Seminárne a konferenčné priestory
- Laser-cut scénické vybavenie
- Digitallab – multimediálne vybavenie
- Soundlab – zvukové vybavenie

- Vybavenie pre prácu s textilom....
7. Komerčné prenájmy – s cieľom udržateľnosti

Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe
Špecifický druh propagačných aktivít

- Výstavno- prezentačná činnosť nekomerčného charakteru
- Vzdelávacie aktivity, osvetová činnosť
- Služby zákazníkom
- Zvyšovanie povedomia o KKP – konferencie, workshopy, kampane, prehliadky
- Propagácia výsledkov činnosti so zameraním na slov. aj medzinárodný kontext

- Vybudovanie výstavných, prezentačných a distribučných priestorov

2017
(na základe 
výzvy MK 

SR)

Mesto Nitra
Odbor kultúry – vedúci odboru 
Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja – vedúci odboru 

NSK
MK SR

IROP – PO3, ŠC 3.1
9 500 000 €
spolufinancovanie 5%   
z vlastných zdrojov mesta  

500 000 €
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Projekt SP 1–3
Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda
Cyrilo-metodská cesta je príležitosťou, ako viac prepojiť slovanské krajiny a ďalšie štáty, 
ktoré nesú stopy cyrilo-metodskej misie a tradície témou hľadania spoločnej kultúrnej 
identity a koreňov prostredníctvom udržateľného kultúrneho cestovného ruchu. Projekt 

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda nie je iba jednoduchou trasou, ale 
komplexnou kultúrnou a turistickou ponukou v priestore strednej, južnej a východnej 
Európy. Tu, v pomyselnom trojuholníku Rím – Velehrad – Istanbul, bude v projekte 
postupne zapojených 10 európskych krajín s potenciálom stoviek historicky a kultúrne 
významných miest a až 9 tisíc kilometrov trás. Cesta je zameraná na podporu kultúrneho 

turizmu a v Európe stále populárnejšieho, pútnického turizmu. Tým sa priblíži známym 
európskym cestám, napr. Svätojakubskej ceste. Zvlášť unikátnou bude svojím obsahom, 
ktorým je jedinečný kultúrno-historický odkaz sv. Cyrila a Metoda, zjednocujúci množstvo 
východných i západných národov.Iniciátorom a hlavným koordinátorom projektu je 
Zlínsky kraj a  združenie „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. /ČR/

Oblasti : 
1. Kooperácia vo výskume a vývoji
2. Posilnenie vedomia, histórie a európskeho kultúrneho dedičstva       
3. Kultúrna a vzdelávacia výmena mladých Európanov
4. Súčasné kultúrne a umelecké praxe

5. Kultúrny cestovný ruch a udržateľný rozvoj kultúry
- napojenie Nitry na trasu EKCCM vybudovaním informačného systému a značenia
- kultúrne aktivity s cyrilo-metodskou tematikou:

          slávnosti Nitra, milá Nitra 2016,

          výstava Život Slovanov pod Zoborom, ďalšia fáza budovania archeoparku na  
          Martinskom vrchu, 
          konferencia  Najnovšie poznatky o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave,

roadshow „Cyril a Metod, po stopách strhujúceho príbehu“

2016 -2017 Útvar propagácie a cestovného 
ruchu - vedúci odboru
Odbor kultúry –vedúci odboru 
NOCR

NSK 
AÚ SAV
ÚKF a ďalšie inštitúcie

100 000 €  vlastné zdroje mesta 
+ iné zdroje a dotácie 

Projekt SP 1-4
Program starostlivosti o kultúrne dedičstvo 
reštaurovanie umeleckých artefaktov na území mesta Nitry /v zmysle spracovaného 
reštaurátorského posudku/:

 Kríž, roh Bottovej ulice /Golianovej ulice/Čermáň                                        
 originál sochy sv. J. Nepomuckého /sklad Kolégia piaristov/Staré mesto

 sv. Ján Nepomucký, roh Belopotockého/Topoľčianska/Dražovce            

 sv. Ján Nepomucký, roh Novozámocká/ Na Priehon/D. Krškany 

 „Pamätník padlých hrdinov“, Mestský park/Staré mesto                          
 Kríž, roh Kalvárska/Kasalova/ Staré mesto

 Kríž, Párovská ul. /Staré mesto                                                                 

2016-2017 Odbor kultúry – vedúci odboru 100 000 €  vlastné zdroje mesta 
+ iné zdroje a dotácie
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 Kríž, Štúrova ul. /Staré mesto                                                                    
 Sv. Ján Nepomucký, areál Kostola sv. Martina /Chenová              

 Tri klasy, kruhový objazd Štúrova ul.

 Súsošie sv. Anny, Márie a Júliusa /Janíkovce

 Kamenný kríž / roh ulíc Dvorčianska a Novozámocká, mestská časť Dolné Krškany
 Sv. Ján Nepomucký / Župné námestie, Staré mesto 

 Spracovanie umelecko – historických posudkov Kamenný erb pravdepodobne z tzv. 

Tureckej brány, Kamenný erb pravdepodobne z 18. stor.                                         
 Spracovanie ďalších návrhov na reštaurovanie 

Projekt SP 1-4

Program starostlivosti o kultúrne dedičstvo 
- Sanácia Synagógy - Sanácia výrazne narastajúcej degradácie vonkajších povrchov 

fasády významnej pamiatky mesta, v rozsahu  hydroizolačnej ochrany spodnej 

stavby, obnovy poškodených častí režného muriva fasády a obnova narušených 

exteriérových stupňov 

2017 Odbor kultúry -  vedúci odboru 
Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja – vedúci odboru ,
Službyt – správca

1 200 000 € vlastné zdroje 
mesta 

Projekt SP 1-4
Program starostlivosti o kultúrne dedičstvo 
- Podpora záchrany kultúrneho dedičstva vo vlastníctve iných subjektov formou 

dotácií / Zoborský kláštor a i./

2016-2017 Odbor kultúry – vedúci odboru 40 000 € vlastné zdroje mesta + 
iné zdroje a dotácie

Projekt SP 1-5
Vytvorenie koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2016 – 2020
Koncepcia bude zahŕňať definovanie strategického rámca pre komunikačnú stratégiu, 
informačný systém, produktové portfólio vrátane produktových línií a systém kvality 
poskytovaných služieb, budovanie jednotného imidžu mesta. 

2016 Útvar propagácie a cestovného 
ruchu- vedúci odboru
NOCR

2 000 € vlastné zdroje mesta + 
iné zdroje (NOCR)

Projekt SP 1-5

Vytvorenie nových produktov CR
Na základe prieskumu „Vnímanie Nitry návštevníkmi v cestovnom ruchu“, ktorý 
vypracovali L. Hrubalová a Z. Palenčíková z UKF v Nitre vytvorenie produktov CR podľa 
daných cieľových skupín v spolupráci so súkromným sektorom.

2016-2017 Útvar propagácie a cestovného 
ruchu- vedúci odboru
NOCR
Odbor kultúry – vedúci odboru
UKF v Nitre

Súkromný sektor 

vlastné zdroje mesta + iné 
zdroje (NOCR)
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Projekt SP 1-7
Zeleň predškolských a školských areálov
1/ Dokument starostlivosti o zeleň predškolských a školských areálov.
2/ Určenie prioritizácie zásahov na jednotlivých plochách.
3/ Obstaranie projektových dokumentácií revitalizácie jednotlivých areálov MŠ a ZŠ.

4/ Realizácia navrhovaných zásahov – asanácia drevín, ošetrenie drevín a realizácia 
náhradných výsadieb v zmysle spracovaných PD podľa bodu 2/.
5/ Doplnenie prvkov DI a inej voľnočasovej infraštruktúry

2016-2017 Útvar hlavného architekta –
vedúci útvaru
Odbor komunálnych činností 
a životného prostredia – vedúci 

odboru
Odbor školstva, mládeže a športu 
– vedúci odboru

IROP - PO 4 ŠC 4.3.1
1/ 50 000 €
3/ 75 000 €
4/ 650 000 €

5/ 25 000 €

Projekt SP 1-8.2
Mestská stratégia adaptácie na zmenu klímy

1/ Výskumná a aplikačná činnosť v oblasti voľby vhodných sortimentov drevín pre 
mestské prostredie prostredníctvom posúdenia existujúcich výsadieb z pohľadu 
rezistencie na mikroklimatické danosti, 
2/ Modelové výsadby na vybraných plochách v správe mesta Nitry s cieľom evaluácie 
vhodnosti výberu druhov stromov a krov s perspektívou adaptácie na mestskú 

mikroklímu
3/ Posúdenie, porovnanie a návrh modelov manažmentu správy sídelnej zelene, 
optimalizácie pestovateľských zásahov a odhadu finančnej náročnosti v závislosti od 
vybraných kategórií zelene /trávniky, krovité výsadby, kvetinové záhony letničkové a 
trvalkové, výsadby stromov/.

4/ Vzorové modely manažmentu zrážkovej vody v sídle – technické riešenia komunikácií, 
prícestných vsakovacích pásov, dažďových záhrad, melioračných opatrení na sídliskách 
a pod

2016 Útvar hlavného architekta –

vedúci útvaru
Odbor komunálnych činností 
a životného prostredia – vedúci 
odboru
Spolupráca:

FZKI SPU v Nitre

IROP - PO 4 ŠC 4.3.1

28.500€
spolufinancovanie 5%
z vlastných zdrojov mesta  
1 500 €

Projekt SP 1-9
Generel zelene
Bilancuje jestvujúce plochy zelene, najmä plochy zelene v zastavanom území a v správe 
obce (mesta), zhodnocuje stav funkčného využitia a priestorového pôsobenia a 

jej kvalitu, resp. mieru poškodenia plôch zelene. Bilancuje kvantitatívne charakteristiky 
mestskej zelene, najmä výmery a kapacity plôch v zastavanom území. Hodnotí 
potenciálne možnosti ďalšieho rozvoja jednotlivých druhov zelene v zastavanom území. 
Generel zelene je doplnený základnými podkladmi o intenzitných triedach údržby zelene 
ako pomôcky k riadeniu údržby zelene. Predmetom generelu je mestská zeleň.

2016-2017
/UMR –

RIUS/

Útvar hlavného architekta –
vedúci útvaru

Odbor komunálnych činností 
a životného prostredia – vedúci 
odboru

IROP - PO 4 ŠC 4.3.1 /OP KŽP
114 000 €

spolufinancovnia 5% 
z vlastných zdrojov mesta 
6 000 €

Projekt SP 1-10
Sieť udržiavaných Mestských a lokálnych parkov (Brezový háj, Vašinova, Bellova, 

Mestský park, Borina, Popradská/Kmeťová, park pri Artine)
1/ Projekčná príprava
2/ Optimalizácia údržby zelených parkových plôch na území mesta Nitry vrátane 
valorizácie rozpočtových kapitol.
3/ Rozvoj a budovanie siete lokálnych parkov v dochádzkových vzdialenostiach najmä 

2016-2017 Útvar hlavného architekta –

vedúci útvaru
Odbor komunálnych činností 
a životného prostredia – vedúci 
odboru

IROP - PO 4 ŠC 4.3.1 /OP KŽP

237 500 €
spolufinancovanie 5% 
z vlastných zdrojov mesta 
12 500 €
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v rámci obytných súborov s cieľom rovnomerného využívania a zaťaženia zelených plôch 
funkciou krátkodobej rekreácie
Projekt SP 1-11

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu
- skvalitnenie systému triedeného zberu na území mesta a zvyšovanie jeho efektívnosti

2016-2017 Odbor komunálnych činností 
a životného prostredia – vedúci 
odboru

OP KŽP – PO 1, ŠC 1.1.1 
(výzva 10)
950 000 €
spolufinancovnia 5% 
z vlastných zdrojov mesta 

50 000 €
Projekt SP 1-11

Zlepšiť systém zberu odpadov a zvýšenie množstva vytriedených komunálnych 
odpadov
- mechanicko – biologická úprava odpadov, ktorej výsledným produktom je biologicky 
stabilizovaný odpad

2016-2017 Odbor komunálnych činností 
a životného prostredia – vedúci 
odboru
Nitrianske komunálne služby, 
s.r.o.

OP KŽP – PO 1, ŠC 1.1.1 
(výzva 10)
1 140 000 €
spolufinancovnia 5% 
z vlastných zdrojov mesta 

60 000 €
Projekt SP 1-12

Kanalizácia Dolné Krškany, dobudovanie kanalizačných odbočení 2016 Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja – vedúci odboru

390 000 € vlastné zdroje mesta

Projekt SP 1-12

Prepojenie vodovodu Mlynárce- Lupka 2016-2017 Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s.
Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja – vedúci odboru

2 150 000 € regionálna pomoc
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Akčný plán
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015-2023

Opatrenie, aktivita Termín 
(rok)

     Zodpovedný    Financovanie 

Priorita č. 2 : Mobilita v meste  Nitra
Projekt SP 2-1
Generel dopravy /v rámci PUM/
Územný generel dopravy mesta (ÚGD) je  modernou metódou priestorového plánovania, 

vypracúva sa ako prehlbujúca problematika pred územným plánom alebo po ňom a bude 
súčasťou Plánu udržateľnej mobility . Obsahom aj postupom je ÚGD prierezový rozvojový 
dokument, kde sa riešia interakcie územia a dopravy so všetkými zložkami a nárokmi na 
priestor, definované najmä týmito charakteristikami a faktormi rozvoja:

1. Sociodemografické podmienky a hospodársky potenciál územia.
2. Ekologické podmienky funkčnosti územia, jeho častí a prvkov.
3. Územno-technické podmienky celku a jeho funkčných častí, tzn. rozloženie základných 
funkcií v priestore a ich vzájomné vzťahy.
4. Nadregionálne a regionálne priestorové požiadavky.

5. Dopravnoplánovacie predpoklady bilancií trendov dopravy.
Špecifickou etapou ÚGD sú scenáre na podklade vízie smerovania záujmov mesta, účasť 
občanov, investorov a správcov na procese výberu vhodných konceptov a návrhu rozvoja 
územia. Na podklade ÚGD môže štátna a miestna správa rozhodovať o variantoch nových 
investícií, ochrane územia aj záujmoch slabších účastníkov plánovacieho procesu.

6. Tvorí východiskový podkladový materiál pre obstaranie Plánu udržateľnej mobility.

2016-2017 Útvar hlavného architekta –
vedúci útvaru

Odbor komunálnych činností 
a životného prostredia – vedúci 
odboru

IROP - PO 1, ŠC 1.1.1
266.000€

spolufinancovanie 5% 
z vlastných zdrojov mesta  
14 000 €

Projekt SP 2-2
Sieť bezpečných cyklotrás

- Vodná ulica - Zelokvet  1,7 km, 
- Priemyselná ulica - Dolné Krškany 1,0 km, 
- Nitra - Dražovce I.etapa a II.etapa 3,7 km,  
- Mlynárce - Diely - Klokočina (Hviezdoslavova tr.) 3,80 km, 

- Dobudovanie priechodov pre cyklistov – cestná svetelná signalizácia vrátane 
dopravného značenia - Hviezdoslavova tr.,

- Klokočina - Borina- Holého - Autobusová stanica Nitra 2,5 km, 
- Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj.Wilsonovo nábr. - Nábrežie Mládeže pri SPU),
- Chrenová I. etapa Tr.A.Hlinku- Akademická ul. - Nábrežie Mládeže 3,0 km, 

- Chrenová II. Etapa Tr.A.Hlinku - Dlhá ul. 2,0 km, 
- Autobusová stanica  Nitra - Štúrova ul. 1,5 km, 
- Wilsonovo nábrežie (Univer.most)- Mostná - Jesenského ul.(park Sihoť) 2,0 km

2016-2017 Útvar hlavného architekta –

vedúci útvaru
Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja – vedúci odboru

IROP -  PO 1, ŠC 1.2.2

5 700 000€
spolufinancovanie 5% 
z vlastných zdrojov mesta   
300 000 €
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Projekt SP 2-4
Súvislá oprava mestskej komunikácie Pri Dobrotke – v realizácii 2016 Odbor investičnej výstavby 

a rozvoja – vedúci odboru 
170 000 € vlastné zdroje mesta

Projekt SP 2-4
Rekonštrukcia spevnených plôch pri kine LIPA 2016 Odbor investičnej výstavby 

a rozvoja – vedúci odboru 
97 000 € vlastné zdroje mesta

Projekt SP 2-4
Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia 
a cestnej svetelnej signalizácie v rámci zvýšenia bezpečnosti v meste
Výmena za LED svietidlá nižšej spotreby a s autonómnym stmievaním v nočných hodinác.

2016-2017 Odbor komunálnych činností 
a životného prostredia – vedúci 
odboru

7 217  ks svietidiel
vlastné zdroje mesta
EŠIF

dodávateľský úver
(odhad 3 500 000 €)
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Akčný plán
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015-2023

Opatrenie, aktivita Termín 

(rok)

     Zodpovedný    Financovanie 

Priorita č. 3 : Lepší život v meste Nitra
Projekt SP 3-1

Vybudovanie kúpaliska s celoročným využitím – Kúpalisko Sihoť 2016-2017 Mesto Nitra 9 000 000 €

Projekt SP 3-2
Rekonštrukcia Zimného štadióna Jesenského ul. Nitra 2016 Odbor investičnej výstavby 

a rozvoja – vedúci odboru 
226 698 €
dotácia ŠR +
vlastné zdroje mesta

Projekt SP 3-3
Modernizácia Futbalového štadióna FC Nitra 2016-2017 Nitrianska investičná , s.r.o. 4 000 000 €

vlastné zdroj mesta + dotácia ŠR

Projekt SP 3-6
Skvalitniť ŽP na území mesta obnovou verejných priestorov – regenerácia 

a dobudovanie
Cintorín Nitra-Chrenová (lokalita Selenec) – I. etapa
- prístupové a obslužné chodníky, spevnené plochy, oplotenie, pripojenie médií, hrobové 
miesta v sektoroch S1-S12, objekt s obradnou sieňou

2016 -2017 Odbor investičnej výstavby 

a rozvoja – vedúci odboru 

1 100 400 € vlastné zdroje 

mesta

Projekt SP 3-7
Zlepšenie energetickej efektívnosti 

a technického stavu ZŠ 
1. ZŠ kniežaťa Pribinu- statika, zateplenie
2. ZŠ Tulipánová - zateplenie
3. ZŠ Krčméryho – rekonštrukcia jedálne

2016-2017 Odbor školstva, mládeže a športu 

– vedúci odboru
Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja – vedúci odboru 

OP KŽP - PO-4-ŠC431-2015-6 

MRK 4 + vlastné zdroje mesta 
1. 800 000 €
2. 1 800 000 €
3. 82 000 €

Projekt SP 3-8
Zlepšenie energetickej efektívnosti 
a technického stavu MŠ

1. MŠ Beethovenova
2. MŠ Štiavnická

3. MŠ Lomnická

2016-2017 Odbor školstva, mládeže a športu 
– vedúci odboru

Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja – vedúci odboru 

OP KŽP – PO4-ŠC431-2015-6, 
IROP – PO 2, ŠC 2.1.1

dotácia MŠVVaŠ
vlastné zdroje mesta 
1. 1 500 000 €
2. 1 350 000 €

3. 1 500 000 €
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4. MŠ Topoľová
5. MŠ Belopotockého
6. MŠ Martinský vrch

Projekt SP 3-9
Zlepšovanie odborných kompetencií žiakov ZŠ
- 14/42 učební
(jazykových, technických, knižníc)

2016-2017 Odbor školstva, mládeže a športu 
– vedúci odboru

IROP - PO 2, ŠC 2.2.2 
551 000 €
spolufinancovanie 5% 

z vlastných zdrojov mesta  
29 000 €  

Projekt SP 3-10
Športom k zdraviu a zábave

1. Výstavba telocvične na ZŠ Tulipánová
2. Revitalizácia Futbalového ihriska ČFK Nitra

2016 Odbor školstva, mládeže a športu 
– vedúci odboru
Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja – vedúci odboru + 

Nitrianska investičná , s.r.o.

496 828,71 € 
200 000 €

Projekt SP 3-12

Podpora komunitných služieb
Podpora komunitnej práce – sociálne služby poskytované terénnou formou, ktoré sú 
zapracované v komunitnom pláne sociálnych služieb

2016 Odbor sociálnych služieb – vedúci 
odboru
Správa zariadení sociálnych 
služieb – riaditeľ organizácie

IROP – PO 2, ŠC 2.1.1
vlastné zdroje mesta 
OP VaI 

Projekt SP 3-13 
Celoživotné vzdelávanie sociálnych pracovníkov
Modulový vzdelávací program pre sociálnych pracovníkov a pracovníkov pracujúcich 
v sociálnej a zdravotnej oblasti

2016-2017 Odbor sociálnych služieb – vedúci 
odboru

Správa zariadení sociálnych 
služieb – riaditeľ organizácie

OP ĽZ

Projekt  SP 3-15

Podpora subjektov sociálnej ekonomiky
- tvorba nových pracovných miest so zameraním na znevýhodnených UoZ 

a príslušníkov MRK, 
- individuálny prístupom k jednotlivcom z cieľovej skupiny a zabezpečenie potrebnej 

prípravy na uzatvorenie dlhodobo udržateľného pracovnoprávneho vzťahu

sociálna rehabilitácia, pracovná terapia 

2017 Odbor sociálnych služieb – vedúci 
odboru

OP ĽZ 
Technické zabezpečenie
100 000€ 

Projekt SP 3-16

Útulok pre Bezdomovcov, 2. etapa 2016 Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja – vedúci odboru

379 071 € vlastné zdroje mesta

Projekt  SP 3-19
Dom seniorov – nájomné byty pre seniorov na ulici Janka Kráľa a Bernolákova ulica 

- v súčasnosti domy s opatrovateľskou službou ,  riešia predovšetkým potrebu bývania 
2016-2017 Odbor sociálnych služieb – vedúci 

odboru
IROP - PO 2, ŠC 2.1.1 
570 000 €
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seniorov a nie využívanie  opatrovateľskej služby
- projekt vyžaduje preklasifikovanie na domy seniorov s nájomnými bytmi pre seniorov
- projekt vyžaduje preklasifikovanie súčasnej stavby na bytový dom s nájomnými 

bytmi;
- rozšírenie verejného nájomného bytového sektora

spolufinancovanie 5% 
z vlastných zdrojov mesta  
30 000 €  

Projekt SP 3-22
Profesionálny domov – rodinné domy
Výstavba skladaných domov ako nájomné domy pre znevýhodnené skupiny obyvateľov

2017 Odbor sociálnych služieb – vedúci 
odboru

Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja – vedúci odboru

IROP – PO 2, ŠC 2.1.1
220 000 €

spolufinancovanie 5% 
z vlastných zdrojov mesta  
11 000 €

Projekt SP 3-23
Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti (CIZS)
Integrácia vybraných sociálnych služieb a primárnej zdravotnej starostlivosti na území 
mesta poskytovaných verejnými a neverejnými poskytovateľmi vrátane podpory zdravia 

– pilotný projekt v rámci SR /Nitra Drážovce (projektová príprava)

2017 Odbor sociálnych služieb – vedúci 
odboru
Ministerstvo zdravotníctva SR

IROP – PO 2, ŠC 2.1.2
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Akčný plán
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015-2023

Opatrenie, aktivita Termín 
(rok)

     Zodpovedný    Financovanie 

Priorita č. 4: Partnerstvo v meste Nitra
Projekt SP 4-3
Festival chutí Nitrianskeho kraja 
V rámci festivalu sa uskutoční projekt z programu Európa pre občanov - Budovanie 

partnerstiev obcí po celej Európe. Žiadateľom projektu je NOCR. Termín realizácie: 3. - 5. 
jún 2016 v Nitre. Účastníci: 4 partnerské mestá (Veszprém, Zielona Góra, Kroměříž, 
Báčsky Petrovec) a grécke mesto Nea Moudania. Hlavným cieľom tohto projektu je 
vzájomné porozumenie a prehlbovanie kontaktov na základe spoločnej histórie, 
spoločných problémov, nápadov a kultúry. Projekt zahŕňa trojdňové stretnutie 6 krajín –

Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Srbsko a Grécko, počas ktorého sa budú účastníci 
usilovať o budovanie a prehlbovanie kontaktov obcí a organizácií  v rámci Európy, 
zorganizujú sa aktivity zamerané na diskusie o budúcnosti EÚ a budú sa hľadať spoločné 
aktivity / námety pre možnú budúcu spoluprácu a projekty. Súčasťou programu je 
worskhop partnerských miest. 

2016 Útvar propagácie a cestovného 
ruchu – vedúci útvaru

NOCR

Program Európa pre občanov
25 000€ bez spolufinancovania 

z vlastných zdrojov mesta 

Projekt SP 4-3
Dni partnerských miest v Nitre

Projekt z programu Európa pre občanov, termín realizácie jún 2017. Nadväznosť projektu 
na Festival chutí Nitrianskeho kraja. Hlavným cieľom projektu je priblíženie partnerských 
miest obyvateľom Nitry prostredníctvom kultúry, tradícií, zvyklostí, gastronómie, hudby, 
atď. toho ktorého mesta a rozvíjanie cestovného ruchu medzi obyvateľmi partnerských 
miest. Každé mesto by malo možnosť odprezentovať sa, či už vo vlastnom stánku alebo 

priamo v uliciach mesta Nitry. 

2017 Útvar propagácie a cestovného 

ruchu – vedúci útvaru

Program Európa pre občanov

25 000 €  bez spolufinancovania 
z vlastných zdrojov mesta

Projekt SP 4–5
Rozšírenie partnerskej spolupráce miest

Rakúsko, Anglicko
V súčasnosti má mesto Nitra spoluprácu s 11 partnerskými mestami na rôznych 
úrovniach. Na dosiahnutie cieľov v oblasti zahraničnej spolupráce je potrebné 
nadväzovať nové partnerstvá so strategickými krajinami. Takouto krajinou je susediaca 

krajina Rakúsko, kde sa ponúkajú príležitosti cezhraničnej spolupráce. Vzhľadom na 
investíciu do závodu Jaguar Land Rover je záujem nadviazať spoluprácu s mestom 
v Anglicku.

2017 Útvar propagácie a cestovného 

ruchu – vedúci útvaru

z vlastných zdrojov mesta
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Projekt SP 4–6
3D pamiatky GDIS – digitalizácia pamiatok
Rozšírenie existujúceho geografického informačného systému mesta o národné kultúrne 
pamiatky a pamätihodnosti a definovanie modulov potrebných na používanie systému. 
Definovanie jednotlivých pamiatok a pamätihodností prostredníctvom textových 

a obrazových častí s využitím dostupných možností zobrazenia. Spracovanie 3D modelov 
jednotlivých pamiatok a pamätihodností spolu s prepojením na GMIS. 

2017 Útvar hlavného architekta –
vedúci útvaru
Odbor kultúry – vedúci odboru 
Útvar propagácie a cestovného 

ruchu – vedúci útvaru

vlastné zdroje mesta




