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Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých „ Informácie (nielen) 

pre hendikepovaných turistov“ a Informatívna správa o plnení debarierizačných 

opatrení Mesta Nitry za rok 2017 

 

 

Akčný plán „Nitra pre všetkých„ Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov“ 

bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 54/2013-MZ dňa 14.3.2013 

ako koncepčný a praktický podklad pre samosprávu pri odstraňovaní bariér. Mesto Nitra         

sa dlhodobo a cielene snaží o odstránenie bariér tak, aby sa stalo mestom pre všetkých. 

Akčný plán vo svojom obsahu vytyčuje ciele na zlepšenie kvality života a navrhuje ich 

riešenia. Okrem koncepčných dokumentov Mesto Nitra pri investičných akciách dodržiava 

platnú legislatívu, ktorou sa určujú normy bezbariérovosti, a ide najmä o Vyhlášku 

Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

MZ na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2016 schválilo zmenu uznesenia č. 54/2013-MZ 

zo dňa 14.03.2013,  a to zlúčením Informatívnej správy o plnení Akčného plánu Nitra pre 

všetkých „ Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov“ a Informatívnej správy o plnení 

debarierizačných opatrení Mesta Nitry.  

 

 

Implementácia Akčného plánu  

 

Mesto Nitra prostredníctvom odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre, 

v súlade s VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry v znení neskorších 

dodatkov na základe predložených projektov podporilo čerpanie dotácií z rozpočtu mesta     

pre rok 2017  v oblastiach „Sociálna oblasť“ a „Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne 

postihnutým ľuďom.“  
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Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom 

Žiadateľ Názov projektu Poskytnuté 

Nitrianska galéria Tvoriť môže každý!   1 150,00 €  

Správa zariadení sociálnych služieb Rozšírenie Fit parku   1 100,00 €  

RZ pri MŠ Nábr.mládeže, Nitra Športom ku zdraviu   2 000,00 €  

Handicap Teenager, oz., Nitra Rehabilitačno-rekondičný pobyt 
ŤZP-vozíčkárov+sprievodcovia 

      350,00 
€  

RŠO SZTP a vozíčkarov Nitra 

Pripravovanie a realizovanie 
rekondično-rehabilitačných a 
sociálnych pobytov pre 
nitrianskych členov organizácie a 
ich sprievodcov   1 700,00 €  

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 13 

RIP-rekondično-integračný pobyt 
  2 500,00 €  

 
SPOLU:   8 800,00 €  

 

Sociálna oblasť    

Žiadateľ Názov projektu Poskytnuté Vrátené 

Centrum pre rodinu - Nitra Vitamíny pre rodinu   1 400,00 €  

Centrum Slniečko, n. o. Tábor z KOZMOM   1 828,00 €  

Budúcnosť, n. o., Nitra Rehabilitačno-rekondičný  pobyt pre 
rodiny ohrozené alebo zasiahnuté 
problémom závislostí 

  3 306,00 €     681,00 € 

Jednota dôchodcov na Slovensku  Nitriansky deň úcty k starším       950,00 €  

Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov - Úsmev ako dar 

Sociálna práca s rodinami mesta Nitra 
ohrozenými sociálnopatologickými 
javmi 

  1 500,00 €  

 SPOLU:   8 984,00 €     681,00 € 

 

 

Mesto Nitra prostredníctvom odboru kultúry Mestského úradu v Nitre sa v rámci 

pestrého spektra aktivít smerom k integrácii znevýhodnených skupín obyvateľov 

spolupodieľa najmä na odstraňovaní psychických bariér v oblasti poskytovania kultúrnych 

a duchovných hodnôt. 

Vklad mesta do kultúry sa prejavuje v praxi v rôznej podobe – napr. v podobe  zmlúv 

o spolupráci / napr. bezplatný prenájom priestorov na aktivity združení a organizácií a pod./ 

podporilo Mesto Nitra aktivity Jednoty dôchodcov na Slovensku /krajskej, mestskej 

organizácie i miestnych organizácií v jednotlivých mestských častiach. Mesto Nitra poskytuje 
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potrebnú súčinnosť a pomoc pri zriaďovaní, vzniku a činnosti sociálnej siete pre dôchodcov. 

Podujatia organizované Mestom Nitra ponúkajú pestrý program určený pre širokú verejnosť.  

Tradične sa pre návštevníkov organizujú rôzne benefičné podujatia. V spolupráci 

s Nadáciou Konštantína Filozofa Mesto Nitra organizovalo aj v roku 2017 benefičný koncert 

Hoj, vlasť moja!  i ďalší  prestížny koncert Čaro Vianoc. Množstvo podujatí umožňuje 

všetkým záujemcom voľný vstup (Medzinárodný deň detí, Nitra, milá Nitra..., Nitrianske 

kultúrne leto v Mestskom parku na Sihoti, Klokočinský jarmok, Chrenovské stánky, 

fašiangové, vianočné programy a pod.), navštevované sú širokými vrstvami obyvateľov nielen 

Nitry, ale i okolia. Počas októbra sa konajú podujatia venované predovšetkým seniorom 

najmä – Mesiaca úcty k starším a počas Dňa seniorov venovanému nitrianskym seniorom.   

Zároveň i časť ďalších podujatí je dramaturgicky orientovaná  na seniorskú vekovú skupinu 

občanov napr. v programe Nitrianskeho kultúrneho leta (dychovky, ľudová hudba a pod.), 

vianočného mestečka a iných podujatí. Takmer všetky sú organizované v priestoroch             

bez fyzických bariér a bývajú navštevované i skupinami fyzicky hendikepovaných 

spoluobčanov. Ponúkajú priestor na prezentáciu i fyzicky či sociálne znevýhodneným 

umelcom i návštevníkom, v roku 2017 vystúpil v rámci programu Chrenovských dožiniek 

nevidiaci umelec Marián Bango, v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta sa uskutočnil už 

tradičný a obľúbený bubenícky workshop s deťmi z detských domovov a zaujal i inovatívny 

projekt občianskeho združenia Social Data “Žime spolu!“, ktoré má ambíciu v spolupráci 

s Mestom Nitra pokračovať i naďalej. V rámci spolupráce bolo podporené i podujatie 

Nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo Nitriensis „Srdce a krása“ (výťažok z podujatí slúži                 

na zakúpenie zdvíhacieho zariadenia na presun zdravotne ťažko postihnutých osôb 

odkázaných na invalidný vozík. V rámci programu vianočného mestečka sa v spolupráci s OZ 

El Padre uskutočnil charitatívny projekt „Svetlo pre Nitru,“ venovaný deťom z Detského 

domova v Kolíňanoch pri Nitre. 

 V oblasti odstraňovania fyzických bariér bol Amfiteáter v Nitre, prevádzkovaný 

odborom kultúry, v spolupráci so správcom objektu Službyt-om, s. r. o. čiastočne upravený 

pre potreby fyzicky znevýhodnených občanov – vytvorila sa časť návštevníckych miest        

pre vozíčkarov. V objektoch kultúrnych zariadení sú vytvorené bezbariérové vstupy a v časti 

z nich i toalety. 

Objekt Synagógy v Nitre využívaný ako koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, 

v správe odboru kultúry, poskytuje návštevníkom  ZŤP  vstup na prehliadky zadarmo 

a držiteľom preukazu ZŤP ako i seniorom možnosť zakúpenia zľavneného vstupného na 

podujatia organizované v priestoroch Synagógy. Mesto Nitra tiež spoluorganizuje výstavy 
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hendikepovaných umelcov, v roku 2017 sa tu uskutočnilo slávnostné uvedenie básnickej 

zbierky Motýlie krídla zdravotne hendikepovanej autorky Lenky Podhradskej a v spolupráci    

s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva podujatie Srdce na dlani, ktoré je každoročným 

ocenením práce dobrovoľníkov s deťmi a mládežou, v oblasti sociálnej, zdravotníckej, 

kultúrnej a environmentálnej v meste Nitra.  

V oblasti dotačnej politiky mesta Nitry sú podporované iniciatívy občianskych 

združení a mimovládnych organizácií združujúce občanov so ZP i organizácií venujúcich sa 

pomoci ZP občanom na poli kultúry. V rámci podpory projektov v cieľovej oblasti rozvoj 

a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt boli v roku 

2017 podporené rôzne projekty ako napr. benefičný koncert „Bez modrín“ (usporiadateľ 

Centrum Slniečko, n.o.), v rámci spolupráce a podpory podujatia Divadelná Nitra sa 

každoročne uskutočňuje mimoriadne úspešný integračný projekt „Darujem ti tulipán“ 

orientovaný na tvorivé aktivity pre slabozraké a nevidiace deti, ktorého organizátorom je od 

roku 2007 Asociácia Divadelná Nitra. Mesto Nitra podporilo viacero projektov krajskej 

i mestských organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku, projekt miešaného speváckeho 

zboru Lipka pri klube denného centra pre seniorov v Dolných Krškanoch, podporujúce rozvoj 

kultúry a kultúrnych hodnôt aj u znevýhodnených skupín obyvateľov mesta či projekt „Deň 

rodiny“ Centra pre rodinu Nitra, ktoré v rámci svojej činnosti podporuje i sociálne 

znevýhodnené rodiny v meste Nitra.  

 
Finančné  výdavky: 
 
1. dotácie:  
Spolu:  4200,- eur / „Bez modrín“ Centrum Slniečko (700), „Prehliadka tvorivosti a zručnosti 
seniorov“ KO JDS (300), „Reprezentácia mesta Nitry v SR a v zahraničí“ Lipka (300),  
podujatia  -  mestské  organizácie  JDS  (600),   „Krojová  zábava,  prehliadka  krojov“  Homo  
Nitriensis (1500), „Deň rodiny“ Centrum pre rodinu Nitra (800) 
 
2. podujatia:  
Spolu: 6920,- eur /Deň seniorov a Mesiac úcty k starším v mestských častiach (3350), „Srdce 
a krása“ Homo Nitriensis (2000), „Žime spolu!“ Social Data (1570)/ 
 
3. ostatné podujatia – s voľným vstupom /„organizované pre všetkých“/ - viď rozpočet 
odboru kultúry 
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Mesto Nitra prostredníctvom Správy zariadení sociálnych služieb a ňou 

zabezpečovaných sociálnych služieb poskytuje pomoc a potrebnú podporu pri integrácií 

a odstraňovaní bariér vyplývajúcich zo sociálneho a zdravotného znevýhodnenia občanov 

mesta Nitra.  

Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra sa podieľa na odstraňovaní 

psychických bariér v sociálnej oblasti, a to poskytovaním sociálnych služieb pre ľudí, ktorí sú 

v dôsledku svojho veku alebo zdravotného stavu sociálne znevýhodnení a odkázaní na pomoc 

inej fyzickej osoby. Najvýraznejšie je odstraňovanie bariér vidieť v poskytovaní sociálnej 

služby v denných stacionároch. Sociálna služba je poskytovaná nasledujúcim cieľovým 

skupinám: seniorom, ťažko zdravotne postihnutým ľuďom a  ľuďom postihnutým autizmom. 

Poslaním týchto denných  stacionárov je podpora  spoločenskej integrácie a  zmysluplného 

trávenia voľného času.  Sociálne služby sú poskytované  ambulantnou  formou v pracovných 

dňoch  a dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb pre cieľovú skupinu osôb. 

V roku 2017 bol v dennom stacionári zrealizovaný Projekt ,,Rozvíjame svoje  

zmysly", ktorý v rámci tematického zamerania súvisí s ochranou a podporou zdravia. Vďaka 

projektu bola vytvorená multisenzorická miestnosť v priestoroch denného stacionára, v ktorej 

sa môže realizovať metóda Snoezelen, ktorá je odporúčaná a vhodná špeciálne pre osoby        

so zdravotným postihnutím a seniorov. Uvedená metóda má multifunkčné využitie, či už 

v rámci celkového uvoľnenia a relaxácie alebo naopak stimulácie viacerých zmyslov naraz 

a veľkou výhodou je aj fakt, že táto metóda sa dá využívať individuálne ale i skupinovo,        

čo ponúka nové možnosti pri práci s ľuďmi so zdravotným postihnutím a seniormi. 

Miesto realizácie projektu : Denný stacionár, Baničova 12, 949 12 Nitra 

Verejnoprospešný cieľ :  

1. skvalitnenie poskytovania sociálnej služby  

2. zlepšenie zdravotného stavu osôb so zdravotným postihnutím a seniorov  

Požadovaná suma : 1000€ Vlastné zdroje : 145,99€ Celkové náklady na projekt :    

1145,99€ 
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Informatívna správa o plnení debarierizačných opatrení Mesta Nitry:  

 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja realizoval investičnú činnosť na základe 

schváleného rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017. V rámci tejto činnosti boli vykonané 

konkrétne akcie, ktoré spĺňajú sledovaný účel. Celkové investičné náklady na realizované 

akcie boli vo výške 477 436 EUR. 

Pri posudzovaní investičných projektov sa sleduje dodržiavanie vyhlášky č. 532/2002 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami  s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 
 
• Chodník Baničova ulica 
 
Suma: 37 950 € (s DPH) 
 

Odstránenie existujúcich asfaltobetónov z opravovaných chodníkov. Lokálne 

vysprávky podkladu betónom pred natiahnutím nového asflatobetónového povrchu do nových 

a existujúcich záhonových obrubníkov a bezbariérových prechodov. Osadenie jedného 

bezbariérového prechodu pre chodcov. 
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• Chodník Žilinská ulica 
 

Suma: 43 015 € (s DPH) 
 

Odstránenie existujúceho asfaltu vrátane vybúranie podkladu. Realizácia spevneného 

podkladu a natiahnutie nového asfaltobetónu vrátane vjazdov k RD. 
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• T – odbočisko Kmeťova ulica 
 
Suma: 21 850 € (s DPH) 
 

Odstránenie asfaltového krytu, výkop ryhy, realizácia betónových základov, nosné 

murivo Premac, montáž kanalizačného potrubia a uličnej vpuste. Podklad zo štrkodrvy, nový 

asfaltobetón, osadenie zvislých dopravných značiek. 

 

 

 
 
• Parkovisko Považská ulica 

 
Suma: 48 100 € (s DPH) 
 

Realizácia výkopových prác pre osadenie dvojúrovňového parkoviska. Výstavba 

oporného múru do základov. Osadenie cestných obrubníkov, položenie zámkovej dlažby       

do pieskového lôžka. Realizácia prístupového chodníka k parkovisku vrátane bezbariérových 

prechodov     pre chodcov. 
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• Autobusový prístrešok Kmeťova ul. zastávka Cintorín Mlynárce 
 
Suma: 9 588 € (s DPH) 
 

Realizácia zámkovej dlažby vrátane farebného varovného a signálneho pásu. Osadenie 

preskleného autobusového prístrešku. Vybudovanie bezbariérového vstupu na chodník 

zastávky. 
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• Chodník Dlhá ulica č. 44 – č. 76 I. etapa 
 
Suma: 58 310 € (s DPH) 
 

Odstránenie existujúceho asfaltobetónu, vyrovnanie nerovností v podklade lokálnou 

betonážou. Natiahnutie nového asfaltobetónu. Realizácia bezbariérových prechodov             

pre chodcov cez MK. 
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• Chodník od BD Dlhá ulica č. 58 po BD Štiavnická ulica č. 18 
 
Suma: 15 780 € (s DPH) 
 

Odstránenie existujúceho asfaltu, vyrovnanie nerovností v podklade lokálnou 

betonážou. Natiahnutie nového asfaltobetónu. 

 

  

 
 
 
 



14 
 

• MK ulica Ľudovíta Okánika s dobudovaním chodníka 
 
Suma: 149 000 € (s DPH) 
 

Odstránenie existujúceho asfaltobetónu z MK. Realizácia nových cestných obrubníkov 

MK a záhonového obrubníka pre nový chodník. Lokálna vysprávka MK pred natiahnutím 

nového asfaltobetónu. Položenie zámkovej dlažby do pieskového lôžka nového chodníka. 

 

  

  

 
 
 
• Chodník Ľudovíta Okánika 8 

 
Suma: 9 260 € (s DPH) 
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Odstránenie existujúceho asfaltobetónu. Lokálne betónové vysprávky podkladu 

chodníka. Natiahnutie nového asfaltového koberca vrátane bezbariérových prechodov 

chodníka a priľahlých MK. 
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• Nasvetlenie priechodu Biovetská ulica – Novozámocká 
 
Suma: 8 744 € (s DPH) 
 

Asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov dvomi žiarovopozinkovanými 

stožiarmi 6m so svietidlami Philips Luma City Touch 230 V. 

 

  
 
 
• Nasvetlenie prechodu – Štefánikova trieda ZSE 
 
Suma: 7 260 € (s DPH) 
 

Asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov žiarovopozinkovaným stožiarom 6m 

so svietidlom Philips Luma City Touch 230 V. Osadenie svietidla Philips Luma City Touch 

230 V na existujúci stĺp VO. 
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• Nasvetlenie prechodu Dlhá ulica – Gorazdova ulica 
 
Suma: 7 752 € (s DPH) 
 

Asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov dvomi žiarovopozinkovanými 

stožiarmi 6m so svietidlami Philips Luma City Touch 230 V. 

 

 
 
 
• Nasvetlenie priechodu Kmeťova, Na Hôrke, Partizánska 
 
Suma: 7 428 € (s DPH) 
 

Osadenie jedného žiarovopozinkovaného stožiaru 8m pre asymetrické nasvietenie 

priechodu pre chodcov svietidlami Philips Luma City Touch 230 V – 4ks. 

 
 

 
 
 
 



18 
 

• Nasvetlenie priechodu Vikárska, Janka Kráľa 
 
Suma: 4 188 € (s DPH) 
 

Osadenie jedného žiarovopozinkovaného stožiaru 6m pre asymetrické nasvietenie 

priechodu pre chodcov svietidlom Philips Luma City Touch 230 V. 

 

 

 
 
 
• Nasvetlenie priechodu Janka Kráľa, Vikárska 
 
Suma: 4 116 € (s DPH) 
 

Osadenie jedného žiarovopozinkovaného stožiaru 6m pre asymetrické nasvietenie 

priechodu pre chodcov svietidlom Philips Luma City Touch 230 V. 
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• Nasvetlenie dvoch priechodov okružná križovatka Zobor 
 
Suma: 9 996 € (s DPH) 
 

Asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov štyrmi svietidlami Philips Luma City 

Touch 230 V a tromi stožiarmi 6m + výložník na osvetlenie na existujúci stožiar VO. 

 

 
 
• Preloženie zastávky MHD Golianova pri Nedbalovej a zriadenie prechodu pre 

chodcov 
 
Suma: 11 780 € (s DPH) 
 

Asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov dvomi svietidlami Philips Luma 

68LCD 130 W a dvomi stožiarmi 6m. Realizácia ochranného zábradlia, ochranný farebný 

ostrovček zo zámkovej dlažby. Súčasťou sú dva bezbariérové prechody z chodníkov na 

prechod pre chodcov cez MK. 
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• Preloženie zastávky MHD Golianova pri Gymnáziu a zriadenie prechodu                
pre chodcov 

 
Suma: 9 995 € (s DPH) 
 

Asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov dvomi svietidlami Philips Luma 

68LCD 130 W a dvomi stožiarmi 6m. Súčasťou sú dva bezbariérové prechody z chodníkov na 

prechod pre chodcov cez MK. 
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• Doplnenie osvetlenia na cintoríne Krškany 
 
Suma: 5 817 € (s DPH) 
 

Realizácia nového VO v časti cintorína Krškany. Výkop ryhy a osadenie kabeláže 

v zemi vrátane osadenia ozdobných stĺpov VO. 

 

  
 
 
• Osvetlenie komunikácie Liesková ulica Dolné Krškany 
 
Suma: 4 476 € (s DPH) 
 

Vybudovanie nového VO na ulici Liesková blízko železničnej trati. Výkop rýh pre 

osadenie kabeláží v zemi a osadenie stožiarov VO. 
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• VO za BD Kmeťova 16 
 
Suma: 3 031 € (s DPH) 
 

Vybudovanie nového VO na ulici Kmeťova 16 za BD. Výkop rýh pre osadenie 

kabeláží v zemi a osadenie stožiarov VO. 
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Dôvodová správa 
 

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

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

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

a spoločenských bariér pre občanov a návštevníkov mesto 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 boli schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Nitre uznesením č. 180/2015 - MZ zo dňa 11.06.2015 ako koncepčný a praktický podklad   

pre samosprávu pri odstraňovaní bariér. 

MZ na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2016 schválilo zmenu uznesenia č. 54/2013 - MZ 

zo dňa 14.03.2013,  a to zlúčením Informatívnej správy o plnení Akčného plánu Nitra          

pre všetkých „ Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov“ a Informatívnej správy 

o plnení debarierizačných opatrení Mesta Nitry.  

Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých“ – Informácie 

(nielen) pre hendikepovaných turistov a informatívna správa o plnení debarierizačných 

opatrení Mesta Nitry bola vypracovaná na základe poskytnutých podkladov jednotlivých 

odborov Mestského úradu v Nitre. 

 

Mesto Nitra sa podpísaním Zmluvy o partnerstve stalo partnerom Národného projektu 

s názvom:  Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. 

Projekt sa realizuje zo zdrojov Operačného programu  Efektívna verejná správa za spoluúčasti 

partnerov - Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a  Únie 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Obdobie realizácie projektu je stanovené                     

na 24 mesiacov (09/2017 - 08/2019). Projekt pozostáva z hlavnej aktivity a dvoch podaktivít, 

ktorých výsledkom je ukončený participačný proces prípravy Návrhu stratégie zabezpečenia 

prístupnosti mesta Nitry pre osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, ďalšie skupiny 

obyvateľov a návštevníkov a jej Akčného plánu implementácie. Dokumenty podliehajú 

schvaľovaciemu procesu Mestského zastupiteľstva v Nitre. 
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Stanovisko MR: 

Mestská rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.03.2018 prerokovala Informatívnu 

správu o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých“ – Informácie (nielen)                              

pre hendikepovaných turistov a informatívnu správu o plnení debarierizačných opatrení Mesta 

Nitry a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať na vedomie Informatívnu správu – 

o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých“ – Informácie (nielen) pre hendikepovaných 

turistov a informatívnu správu o plnení debarierizačných opatrení Mesta Nitry. 

 

 

 


