
         mat. č. 375/2015 
               Diskusia 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 243/2015-MZ zo dňa 11.6.2015 
 
 
K bodu:  Diskusia 
 

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 18.5.2017 
 
 

I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo 
Návrh na stanovenie a špecifikáciu hlavných investičných zámerov v strednodobom horizonte 5 rokov 
odporúča 
primátorovi mesta Nitra 
zorganizovať stretnutie za účasti primátora a jeho zástupcov, prednostu mestského úradu a predsedov 
poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva za účelom špecifikácie jednotlivých zámerov, určenia 
indikatívneho finančného rozsahu jednotlivých zámerov a zoradenia zámerov podľa priority 
                                                                  T: 30. 6. 2015 
ukladá 
prednostovi mestského úradu  
v spolupráci s vedúcimi dotknutých odborov mestského úradu  
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: 1. 10. 2015 
                                                                      K: MZ 
 

II. 
Plnenie: 
Listom primátora mesta zo dňa 30.6.2015 bola na deň 14.7.2015 zvolaná porada za účasti primátora 
a jeho zástupcov, prednostu mestského úradu a predsedov poslaneckých klubov mestského 
zastupiteľstva za účelom špecifikácie jednotlivých zámerov, určenia indikatívneho finančného rozsahu 
jednotlivých zámerov a zoradenia zámerov podľa priority. Pokračovanie tejto porady bolo dňa 
28.7.2015. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom rokovaní dňa 23.6.2016 uznesením č. 168/2016-MZ 
schválilo úver vo výške 2,95 mil. € na financovanie zväčša menších investičných akcií v jednotlivých 
mestských častiach. 
 
Cestou MsÚ bol v mesiaci 10/2016 spracovaný materiál investičných zámerov mesta vychádzajúc 
s rozdelením na zámery krátkodobého, strednodobého a dlhodobého horizontu. Uvedený materiál bol 
predstavený primátorom mesta dňa 22.11.2016 na porade predsedov VMČ a bol predmetom 
prerokovania primátora mesta s predsedami poslaneckých klubov. 
V prípade, že budú ustálené konkrétne investičné zámery mesta, odborné útvary MsÚ spracujú 
analýzu nákladov a výnosov, analýzu možností ich financovania a analýzu dopadu na mestský 
rozpočet . 
Do toho času sú realizované výlučne investičné akcie schválené v rozpočte mesta. 
 
Uznesenie sa plní, navrhuje sa nový termín kontroly 30.4.2018. 
 
 
V Nitre dňa 3.5.2017 
 
            Igor Kršiak 

        prednosta MsÚ v Nitre 


