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Návrh na uznesenie: 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 
Návrh termínov a zodpovednosti za realizáciu opatrení navrhovaných v 
Správe k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 
225/2017-MZ zo dňa 29.6.2017 
 
schvaľuje 
doplnenie Správy k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 225/2017-MZ zo dňa 29.6.2017 o termíny a zodpovedné osoby 
podľa predloženého návrhu 
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Dôvodová správa 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 7.9.2017 uznesením č. 270/2017-MZ zobralo 
na vedomie 
1. Správu k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 252/2017-MZ zo dňa 

29.6.2017 
2. Správu k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 29.6.2017 
a uložilo prednostovi mestského úradu pod bodom 2/ spracovať návrh termínov a zodpovednosti za 
realizáciu opatrení navrhovaných na potlačenie rizík súvisiacich s budovaním strategického parku a 
súvisiacej investície JLR uvedených v materiáli. 
 
Návrh termínov a zodpovednosti za realizáciu opatrení navrhovaných v Správe k plneniu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 29.6.2017 
 
 
1. dopravná zaťaženosť pri vstupoch do mesta v čase dopravných špičiek 
 

Zodpovedná osoba: 
 

Opatrenie: Termín: 

MH Invest 
Slovenská správa ciest 

oprava ciest po výstavbe Strategického 
parku 

2018-2019 

Mesto Nitra 
NSK 
Železnice SR 

vytvorenie integrovaného dopravného 
systému 

2018-2022 

Mesto Nitra 
NSK 

budovanie cyklotrás 2018-2020 

Mesto Nitra preferencia verejnej dopravy 
prostredníctvom CSS 

2018-2019 

Ministerstvo dopravy SR dotačná politika na opravy a dobudovanie 
ciest a logistických uzlov 

trvalo 

súkromný sektor firemný tranzit  trvalo 
Mesto Nitra 
NSK 

budovanie záchytných parkovísk 2018-2022 

 
 
2. dopravné väzby zabezpečujúce vzťahy k zdrojom pracovných síl, surovín, zásobovania, 

subdodávateľských vzťahov a tranzitu výroby 
 

Zodpovedná osoba: 
 

Opatrenie: Termín: 

Železnice SR dobudovanie železničných tratí a staníc, 
cenové zvýhodnenie železničnej dopravy 
oproti iným formám dopravy 

trvale 

Mesto Nitra – Stredisko MsS údržba a opravy MK trvale 
Mesto Nitra 
NSK 
Slovenská správa ciest 

výluka, resp. obmedzenia nákladného 
tranzitu a nadrozmerných vozidiel cez 
centrum mesta 

2018-trvale 

Mesto Nitra 
 

plán udržateľnej mestskej mobility 2018-2019 

 
 
3. zaťaženosť statickej dopravy 
 

Zodpovedná osoba: 
 

Opatrenie: Termín: 

Mesto Nitra 
 

budovanie parkovacích domov 
a záchytných parkovísk 

2018-2022 

Mesto Nitra regulácia parkovacej politiky 2018-2022 



  

 
4. rozvoj bytovej výstavby 
 

Zodpovedná osoba: 
 

Opatrenie: Termín: 

Mesto Nitra 
súkromný sektor 
 

výstavba nájomných bytov 2018-2022 

Mesto Nitra 
 

spoplatnenie investičného rozvoja vo 
vybraných územiach mesta 

2018-2020 

Ministerstvo výstavby SR dotačná podpora výstavby štartovacích 
bytov a nájomných bytov (ŠFRB a pod.) 

trvale 

 
 
5. ubytovanie zamestnancov 
 

Zodpovedná osoba: 
 

Opatrenie: Termín: 

Mesto Nitra regulácia výstavby cestou územného plánu 2018-2020 
Mesto Nitra 
 

úprava daní z nehnuteľnosti a dani 
z ubytovania 
 

2018-2020 

Mesto Nitra kontrola nakladania s odpadom v meste trvale 
súkromný sektor výstavba bytových domov 2018-2022 
 
 
6. kultúrne a spoločenské návyky zahraničných zamestnancov a investorov 
 

Zodpovedná osoba: 
 

Opatrenie: Termín: 

Mesto Nitra 
NOCR 
NSK 
Divadlo A.Bagara 

podpora kultúry a cestovného ruchu 
 

trvale 

 
 
7. ekologická záťaž z výroby, z dopravy a tranzitu osobných a nákladných vozidiel 
 

Zodpovedná osoba: 
 

Opatrenie: Termín: 

MH Invest protihlukové opatrenia pri výstavbe 
infraštruktúry v Strategickom parku 

2017-2018 

Krajský úrad životného 
prostredia 

nasadenie meracích staníc čistoty ovzdušia 
 

trvale 

Mesto Nitra zavedenie regulatívov urbanizmu zelene 
v územnom pláne mesta 

2018-2020 

Ministerstvo životného 
prostredia SR 

informačný systém environmentálnych 
záťaží 

trvale 

 
 
8. zvýšené nároky na bezpečnosť mesta 
 

Zodpovedná osoba: 
 

Opatrenie: Termín: 

Mesto Nitra posilnenie hliadkovej činnosti MsP 2018-trvale 
Ministerstvo vnútra SR zriadenie nového Obvodného odd. PZ v 

Nitre 
2018 

súkromný sektor regulácia politiky zamestnanosti trvale 
 



  

 
9. zvýšené nároky na verejnú dopravu 
 

Zodpovedná osoba: 
 

Opatrenie: Termín: 

Mesto Nitra cestovný poriadok MAD 2018-trvale 
Mesto Nitra 
NSK 
Železnice SR 

integrovaný dopravný systém – postupné 
nasadzovanie 

2019-trvale 

súkromný sektor firemný dopravný tranzit trvale 
 
 
10. zvýšené nároky na školstvo 
 

Zodpovedná osoba: 
 

Opatrenie: Termín: 

Mesto Nitra zvyšovanie kapacít predprimárneho a 
základného školstva  

trvale 
(podľa vývoja 
predškolskej 
a školskej populácie) 

NSK 
 

podpora odborného vzdelávania, duálne 
vzdelávanie 

trvale 

Ministerstvo školstva SR 
Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR 

podpora vzdelávania 
podpora vedy a výskumu 

trvale 

 
 
11. verejný poriadok, čistota mesta a nakladanie s komunálnym odpadom 
 

Zodpovedná osoba: 
 

Opatrenie: Termín: 

Mesto Nitra regulácia poplatkov za KO pre 
podnikateľskú oblasť 

2018-2019 

Nitrianske komunálne služby systém riadenia a logistiky nakladania s 
odpadom 
systém identifikácie a pasportizácie miest 
zvozu a likvidácie odpadu 

2018-2020 

 
 
12. zvýšené nároky na zdravotníctvo 
 

Zodpovedná osoba: 
 

Opatrenie: Termín: 

Ministerstvo zdravotníctva SR 
NSK 
Mesto Nitra 

vybudovanie Centra integrovanej 
zdravotníckej starostlivosti 

2018-2020 

Fakultná nemocnica Nitra dobudovanie heliportu 2018-2020 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKA: 
 
Mesto Nitra môže iniciovať plnenie opatrení u zodpovedných osôb v navrhnutých termínoch, nemá ale 
kompetenciu právnej vynútiteľnosti ich plnenia resp. splnenia v zmysle tohto materiálu. 
 


