
1 
 

MZ 18. 05. 2017 
Uznesenia MZ 

 
1/  54 – 14. 03. 2013 – predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre   
                                    informatívnu správu o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých„  
                                    – informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov  
            T: trvale 1x ročne 
    K: MZ 
sa plní a zostáva v platnosti   Z: ved. odb. soc. služieb 
(plnené mat. č. 991/2017, 
na zasadnutí MZ dňa 06. 04. 2017) 
 
2/  102 – 14. 03. 2013 –   zrealizovať návrh postupu riešenia otáčania autobusov mestskej  

dopravy v Krškanoch, ktorý je uvedený v písomnom vyhodnotení        
plnenia uznesenia č. 301/2012-MZ zo dňa 15. 11. 2012, predložený   
na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14. 3. 2013  

            T: priebežne 
    K: MZ – k 26. 06., 30. 09. a 31. 12. 2013 
mat.  č. 1023/2013    Z: prednosta MsÚ 
 

3/  243 – 11. 06. 2015 –  v spolupráci s vedúcimi dotknutých odborov MsÚ vypracovať na  
      základe záverov zo stretnutia analýzu nákladov a výnosov  

   jednotlivých zámerov analýzu možností ich financovania a analýzu  
   dopadu na mestský rozpočet v krátkodobom a strednodobom  
   horizonte 

    T: 01. 10. 2015 
mat.  č. 375/2015    NT: 4/2017 

K: MZ 
     Z: prednosta MsÚ  

 
4/ 172 – 23.06.2016 – vyčísliť predpokladané náklady na spracovanie projektovej   
                                     dokumentácie pre úpravu dopravného režimu, t. j. projektov trvalého   
                                     zvislého a vodorovného značenia a následne na realizáciu zvislého  
                                     a vodorovného dopravného značenia podľa schválených projektov 

     - spracovať podmienky organizačného a prevádzkového zavedenia    
     systému rezidenčného parkovacieho systému vrátane jeho následnej    
     správy a údržby    

                                   - za využitia pracovnej skupiny zriadenej na prípravu koncepcie    
                                   regulácie parkovania v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň,     

Chrenová   
                                    (list UHA –DuaI-7397/2016 zo 06. 06. 2016)rozpracovať opatrenia                      
                                    č. 1 – 6 pre jednotlivé obytné súbory a materiál predložiť na mestské  

zastupiteľstvo 
mat.  č. 666/2016    T: 10/2016 
    NT: 31. 03. 2017 

     K: MZ 
      Z: prednosta MsÚ 
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5/  335 – 13. 10. 2016 –  v súčinnosti s Mestskou políciou v Nitre zabezpečiť v pravidelných  
        štvrťročných intervaloch predkladanie informatívnej správy 
                                         o evidovaných porušeniach dodržiavania povolených otváracích  
                                         hodín reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta Nitra,  
                                         ako aj spôsob riešenia takýchto porušení 
 mat. č. 906/2017                                            T: trvale 
                                                                        K: MZ 
        Z: prednosta MsÚ 
 
 
 
 

Uznesenia MR 
 
 

6/  358 – 14. 06. 2016 - vyčísliť predpokladané náklady na spracovanie projektovej  
       dokumentácie pre úpravu dopravného režimu, t. j. projektov trvalého       

    zvislého a vodorovného dopravného značenia a následne na realizáciu     
    zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa schválených    
    projektov 

                                   -  spracovať podmienky organizačného a prevádzkového zavedenia  
     systému rezidentského parkovacieho systému vrátane jeho následnej    

      správy a údržby             
je splnené      T:  10/2016 
(mat. č. 666/2016)    Z: prednosta MsÚ 
      
 
 


