
 
Materiál číslo: 522/2016 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 44/2016-MZ zo dňa 10.03.2016 

 

 

 

K bodu: Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015 - 
2023 
 
 
Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 21.06.2018 

 

 

 
I. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
ukladá 
 
riadiacemu tímu PHSR  
vyhodnocovanie dosahovania cieľov a napĺňanie plánovaných ukazovateľov výsledkov PHSR 
mesta Nitry 2015 – 2023 za obdobie 2015 – 2017, 2015 – 2019 a záverečné vyhodnotenie  

 
T: 30.6.2018 
K: MZ 
Z: riadiaci tím PHSR 

    
 

II. 
         
Plnenie: 
 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre bol dňa 10.3.2016 uznesením č. 44/2016- MZ schválený 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015 – 2023. Dokument 
obsahuje návrh integrovaných projektov/integrovaných balíčkov, ktoré v zmysle uznesenia je 
potrebné vyhodnotiť každé dva roky, t.j. k 30.6.2018. Návrh projektov/balíčkov obsahuje 
informácie o opatrení, názve projektu a aktivite, ktorá by sa v predmetnom období mala 
uskutočniť. 
 Súčasťou PHSR mesta Nitry 2015 – 2023 je Príloha č. 5 – Akčný plán, ktorý sa tvorí na 
obdobie dvoch rokov. Akčný plán obsahuje konkrétnejšie projekty, ktoré slúžia na napĺňanie 
opatrení uvedených v PHSR mesta Nitry na roky 2015-2023. Väčšina projektov uvedená 
v Akčnom pláne je krytá rozpočtom mesta Nitry, resp. možnou výzvou z EŠIF. Akčný plán na 
roky 2016 – 2017 bol vyhodnotený každý rok, t.j. v roku 2017 a 2018. Vyhodnotenie Akčného 
plánu sa uskutočnilo v spolupráci s vedúcimi zamestnancami odborov a útvarov MsÚ v Nitre. 
Vyhodnotenie Akčného plánu za rok 2016 bolo prezentované na mestskom zastupiteľstve dňa 
9.3.2017, kde bolo prijaté uznesenie č. 65/2017-MZ o vzatí na vedomie Informatívnej správy - 
Aktualizácia a vyhodnotenie Akčného plánu k PHSR mesta Nitry na roky 2015 – 2023. 
Vyhodnotenie akčného plánu za rok 2017 bolo predložené mestskému zastupiteľstvu dňa 
5.4.2018 a bolo prijaté uznesenie č. 97/2018-MZ.  



 
 Na vyhodnotenie dosahovania cieľov a napĺňanie plánovaných ukazovateľov výsledkov 
PHSR mesta Nitry 2015 – 2023 boli použité informácie z vyhodnocovania Akčných plánov za 
roky 2016 a 2017. V spolupráci s vedúcimi zamestnancami odborov a útvarov MsÚ v Nitre 
bola pripravená tabuľka, v ktorej sú vyhodnotené projekty/balíčky definované v PHSR mesta 
Nitry. Vyhodnotenie tvorí tabuľka (Príloha č.1), v ktorej posledné dva stĺpce definujú stav 
opatrenia v rokoch 2016/2017 a dodatočné informácie.  
 
 
 
Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti, 

NT: 30.06.2020 
        K: Riadiaci tím PHSR 
 
 
Spracoval:   Mgr. Vladimír Ballay         
      

 -------------------------------------- 
          Igor Kršiak 

           prednosta MsÚ v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa  06.06.2018 p. č. 
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Priorita č. 1: Príroda a kultúra v meste Nitra  

 

Integrovaný projekt č. SP 1 :   

Je súbor projektov zameraných  na zhodnocovanie kultúrneho a prírodného dedičstva v meste Nitra, podporu rozvoja cestovného ruchu 

a udržanie kvalitného mestského prostredia.  

 

 
P.č. /kód 
projektu 
Špecifický cieľ, 
opatrenie  

Názov projektu 
(konkrétneho 
samostatného 
projektu) 

Aktivity  Predkladateľ  Územná 
investičná 
jednotka  

Plánovaná 
hodnota 
v EUR + zdroj 
financovania 

Očakávaný 
výsledok  

Stav realizácie Poznámka 

SP1 -1b 
Vytvoriť 
podmienky pre 
tvorbu 
pracovných 
miest v oblasti 
KKP s dôrazom 
na zhodnotenie 
majetku mesta  

Rekonštrukcia 
bývalého kina 
Palace ako 
súčasť podpory 
KKP  

Rekonštrukcia 
Program 
Prevádzka 

Mesto Nitra UMR/mesto 
Nitra  

1 160 000 
EŠIF 

Nové využitie 
objektu pre 
podporu 
mladých 
talentov  
Obnova 
kultúrneho 
dedičstva  

V príprave Vypracovaná PD 

SP1 -1a 
Vytvoriť 
podmienky pre 
tvorbu 
pracovných 
miest v oblasti 
KKP s dôrazom 
na zhodnotenie 
majetku mesta 

Vybudovanie 
kreatívneho 
centra na 
Martinskom 
vrchu 

Rekonštrukcia 
Program 
Prevádzka 

Mesto Nitra UMR/ 
mestská časť 
Martinský 
vrch  

10 000 000 
EŠIF 

Revitalizácia 
územia 
v mestskej 
časti  
Obnova 
kultúrneho 
dedičstva 

V príprave Vypracovaná štúdia 
uskutočniteľnosti 
vlastné zdroje 
25 920 € 

SP1 -3 
Vytvoriť 
z mesta Nitra 
východiskovú 
destináciu CR 

Európska 
kultúrna cesta 
sv. Cyrila a 
Metoda  

Prepojenie slovanských 
krajín s cyrilo-
metodskou tradíciou, 
komplexná kultúrna 
a turistická ponuka, 
napojenie Nitry na trasu 
vybudovaním 
informačného systému 

NSK, Mesto 
Nitra , AÚ 
SAV, UKF 
a ďalšie 
inštitúcie 
NOCR 

Mestská časť 
Zobor, Mesto 
Nitra 

Vlastné zdroje 
Iné zdroje  

Obnova 
kultúrneho 
dedičstva 
Nové 
produkty CR  

V realizácii Každoročná 
spolupráca pri 
projekte 
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a súvisiacej 
infraštruktúry 

SP1 -4 
Zvýšiť podiel 
obnovených 
a využívaných 
kultúrnych 
a historických 
pamiatok ... 

Program 
starostlivosti 
o hmotné 
a nehmotné 
kultúrne 
dedičstvo 

Koncepčný dokument, 
príprava a realizácia 
projektov /aktivít 
v oblasti  reštaurovania 
a využívania kultúrneho 
dedičstva / Zoborský 
kláštor, medzinárodné  
podujatia zamerané na  
významné výročia./ 
 

Mesto Nitra Mesto Nitra Vlastné zdroje 
Iné zdroje 

Systémový, 
koncepčný 
a dlhodobý 
prístup 
k obnove 
a využívaniu 
kultúrneho 
dedičstva  

Realizované Rok 2016 
zreštaurovaných 10 
artefaktov 
vlastné zdroje 
50 000 € 
Rok 2017 
zreštaurovaných 7 
artefaktov 
vlastné zdroje 
50 000 € 
 
PD Synagóga – 
sanačné riešenia 
vlastné zdroje – 
83 038 € 

SP1 -5 
Skvalitniť 
služby v CR, 
vytvoriť nové 
produkty v CR 
v spolupráci 
s ostatnými 
subjektmi CR  

Vytvorenie 
koncepcie 
rozvoja 
cestovného 
ruchu v meste 
Nitra na roky 
2016-2020 

Komunikačná stratégia 
Informačný systém 
Produktová línia 
Značka kvality 

Mesto Nitra 
NOCR 

Mesto Nitra 15 000 
Vlastné zdroje 
Iné zdroje 

Systémový, 
koncepčný 
a dlhodobý 
prístup 
k rozvoju 
cestovného 
ruchu  

Realizované  Vypracovaný 
strategický a 
koncepčný 
dokument "Ďalšie 
smerovanie NOCR a 
destinácie NITRA v 
rokoch 2018-2020" 

SP1-6 
Skvalitniť ŽP 
na území mesta 
obnovou 
verejných 
priestorov, 
oživenie 
a zatraktívnenie  

Humanizácia  
vnútroblokov 
obytných 
súborov Mesta 
Nitry 
 (odporúčanie 
dokončenie 
Pároviec)  
 

Regenerácia prvkov 
zelene a drobnej 
architektúry vrátane 
komunikácií  

Podpora 
pripravených/vybraných 
vnútroblokových 
priestorov. 

Námety na využitie 
potenciálu 
vnútroblokov. 

Mesto Nitra Mesto 
Nitra/UMR 

IÚS 
Vlastné zdroje  

Systémový, 
koncepčný 
a dlhodobý 
prístup 
k rozvoju 
a využívaniu 
verejných 
priestorov  

V príprave Prebieha hodnotenie 
ŽoNFP na RO/SO 
pre IROP 
termín ukončenia 
11/2019 
Projekty – Párovce, 
Popradská/Kmeťová 
vlastné zdroje PD 
10 370 € 
Projekty 
IROP 288 261,18 € 
vlastné zdroje  
15 171 ,64 € 
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SP1-7 
Zvýšenie 
bezpečnosti 
prevádzky 
a zlepšenie 
kvality ŽP 
v areáloch 
školských 
a predškolských 
zariadení 

Revitalizácia 
areálov 
predškolských 
a školských 
zariadení 
 
 

Regenerácia prvkov 
zelene a drobnej 
architektúry vrátane 
komunikácií vybraných 
areálov MŠ a ZŠ na 
základe pasportizácie 
zelene a posúdenia 
súčasného stavu. 

Mesto 
Nitra/subjekty 
v oblasti 
vzdelávania  

Mesto 
Nitra/UMR 

Vlastné zdroje 
Iné zdroje 
IÚS 
(čiastočne) 

Systémový, 
koncepčný 
a dlhodobý 
prístup 
k rozvoju 
a využívaniu 
verejných 
priestorov 

Realizované Ukončené  
hodnotenie stavu 
stromov a ich 
štítkovanie v 
areáloch MŠ  
vlastné zdroje  
5 770 € 

SP1-8.1 
Realizovať 
adaptačné 
opatrenia na 
zmiernenie 
dopadov zmeny 
klímy  

Budovanie 
a obnova prvkov 
zelenej a modrej 
infraštruktúry 

Budovanie prvkov 
modrej infraštruktúry s 
cieľom zadržiavanie 
vody v krajine, podpory 
infiltrácie, obmedzenia 
odtoku vody 
prostredníctvom napr. 
dažďových záhrad, 
suchých kalderov, 
retenčných a 
vsakovacích nádrží, 
podporou budovania 
infiltračných povrchov, 
budovaním vegetačných 
striech a obnova fontán. 

Mesto Nitra Mesto 
Nitra/UMR 

Vlastné zdroje 
Iné zdroje 
UMR 

Systémový, 
koncepčný 
a dlhodobý 
prístup 
k rozvoju 
a využívaniu 
verejných 
priestorov, 
vytváranie 
vhodného 
mestského 
prostredia  

Nerealizované Nezahrnuté 
v rozpočte mesta, 
čaká sa na 
vyhlásenie výzvy 

SP1-8.2 
Realizovať 
adaptačné 
opatrenia na 
zmiernenie 
dopadov zmeny 
klímy 

Mestská 
stratégia 
adaptácie na 
zmenu klímy 
(vrátane návrhu 
projektov) 

V zmysle platných 
metodík EÚ a SR 

Mesto Nitra Mesto Nitra Vlastné zdroje 
Iné zdroje 

Koncepčný 
dokument 
ako súčasť 
stratégie 
mestského 
rozvoja 
– podklad pre 
spracovanie 
aktualizácie 
resp. nového 
ÚPN.   

V príprave Prebieha hodnotenie 
ŽoNFP na RO/SO 
pre IROP 
termín ukončenia 
projektu  07/2019 
IROP: 40 976,35 € 
vlastné zdroje 
2 156,65 € 
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SP1-9 
Realizovať 
adaptačné 
opatrenia na 
zmiernenie 
dopadov zmeny 
klímy 

Generel zelene V zmysle platných 
metodík 

Mesto Nitra Mesto 
Nitra/UMR 

EŠIF ÚPP – 
územno-
plánovací 
podklad 

V príprave Prebieha hodnotenie 
ŽoNFP na RO/SO 
pre IROP 
termín ukončenia 
projektu 09/2019 
IROP: 57 126,66 € 
Vlastné zdroje: 
3 006,34 € 

SP1-10 
Skvalitniť ŽP 
na území mesta 
obnovou 
verejných 
priestorov, 
oživenie 
a zatraktívnenie 

Sieť 
udržiavaných 
mestských 
a lokálnych 
parkov 

V súlade 
s pripravenými 
a schválenými 
dokumentmi – generel 
zelene 

Mesto Nitra Mesto 
Nitra/UMR 

Vlastné zdroje 
Iné zdroje 

Súčasť 
adaptačných 
a mitigačných 
opatrení 
zmeny klímy, 
zlepšenie 
kvality 
mestského 
prostredia   

V príprave Prebieha hodnotenie 
ŽoNFP na RO/SO 
pre IROP 
termín ukončenia 
11/2019 
Projekty – Nový 
Park, Borina, 
Brezový háj 
vlastné zdroje PD 
34 850 € 
Projekty 
IROP 1 057 359,72 € 
vlastné zdroje 
55 650,51 € 
 

SP 1-11 
Zlepšiť systém 
odpadového 
hospodárstva  

Ekologický 
systém 
zneškodňovania, 
spracovania 
a zhodnocovania 
odpadu 

V súlade so zmenou 
legislatívy 
a koncepčnými 
dokumentmi na 
národnej a regionálnej 
úrovni  

Mesto Nitra Mesto Nitra + 
Nitriansky 
samosprávny 
kraj 

Vlastné zdroje 
Iné zdroje 
EŠIF/OP KŽP  

Systémové 
riešenie 
v oblasti 
spracovania 
odpadu 
ekologickým 
spôsobom  

Nerealizované Realizácia má 
zmysel až po 
vybudovaní 
spracovateľského 
zariadenia na 
zhodnocovanie 

SP1-12 
Zlepšiť systém 
odpadového 
hospodárstva 

Región Nitra – 
odvedenie 
a čistenie 
odpadových vôd 
a zásobovanie 
čistou pitnou 
vodou 

V súlade so zmenou 
legislatívy 
a koncepčných 
dokumentov 

Mesto Nitra Mesto Nitra + 
okolie  
Vodárenská 
spoločnosť 

Neuvedená 
 

Zlepšenie 
zásobovania 
obyvateľov 
kvalitnou 
pitnou vodou  

V príprave Príprava projektov 
ZsVS na ulice 
Kalvárska, 
Brigádnická, 
Hornozoborská na 
podanie cez výzvu 
IROP ŠC 4.2.1 
Kanalizácia Dolné 
Krškany - 
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dobudovanie, 
prepojenie 
vodovodu Mlynárce-
Lupka zrealizované 
vlastné zdroje  
390 000 € 

SP1-13 
Vytvoriť nové 
produkty CR  
v spolupráci 
s ostatnými 
subjektmi CR 
 

Vybudovanie 
komplexnej 
expozície dejín 
mesta Nitry 
Rekonštrukcia 
Mestského 
domu 

V rámci podpory 
kultúrno- poznávacieho 
CR a zvyšovania 
povedomia obyvateľov 
mesta o dejinách mesta  

Mesto Nitra Mesto Nitra 
v spolupráci 
s MVO 
a vzdelávacími 
inštitúciami 

Neuvedená 
 

Zvýšenie 
povedomia 
obyvateľov 
mesta o jeho 
histórii, 
zvýšenie 
atraktivity 
mesta ako 
destinácie CR  

Nerealizované  

SP1 – 14 
Skvalitniť ŽP 
na území mesta 
obnovou 
verejných 
priestorov, 
oživenie 
a zatraktívnenie 

Humanizácia 
Svätoplukovho 
námestia  

Regenerácia a obnova 
významných prvkov 
mestského prostredia  

Mesto Nitra Mesto Nitra 
v spolupráci 
s MVO 

Neuvedená 
 

Súčasť 
adaptačných 
a mitigačných 
opatrení 
zmeny klímy, 
zlepšenie 
kvality 
mestského 
prostredia   

Nerealizované  

SP1-15 
Skvalitniť ŽP 
na území mesta 
obnovou 
verejných 
priestorov, 
oživenie 
a zatraktívnenie 

Revitalizácia 
Botanickej  
záhrady 

Regenerácia a obnova 
významných prvkov 
mestského prostredia 

Mesto Nitra Mesto Nitra 
v spolupráci 
s MVO 
a vzdelávacími 
inštitúciami  

Neuvedená 
 

Súčasť 
adaptačných 
a mitigačných 
opatrení 
zmeny klímy, 
zlepšenie 
kvality 
mestského 
prostredia   

Nerealizované  

SP 1 – 16  
Zvýšiť podiel 
obnovených 
a využívaných 
kultúrnych 

Rolfesova baňa  Záchrana /stabilizácia/ 
prírodnej pamiatky, 
sprístupnenie verejnosti 
– expozícia v prírode  

Mesto Nitra Mesto Nitra 
v spolupráci 
s MVO 

Predpokladané 
náklady: 
1 000 000 
EUR 
 
Vlastné zdroje 

Systémový, 
koncepčný 
a dlhodobý 
prístup 
k obnove 
a využívaniu 

V realizácii 
 

V I. etape 
realizovaná 
stabilizácia svahu 
pod rodinným 
domom situovanom 
na Fabrickej ulici 
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a historických 
pamiatok ... 
 

Iné zdroje 
OP KŽP, 
účelová 
dotácia  

kultúrneho  
a prírodného 
dedičstva 

SP1- 17 
Zvýšiť podiel 
obnovených 
a využívaných 
kultúrnych 
a historických 
pamiatok ... 

Riešenie 
bezbariérového 
prístupu na 
Nitriansky Hrad 

Sprístupnenie  
významnej kultúrnej 
a historickej pamiatky 
verejnosti 

Mesto Nitra Mesto Nitra 
v spolupráci 
s MVO 

 Systémový, 
koncepčný 
a dlhodobý 
prístup 
k obnove 
a využívaniu 
kultúrneho  
a prírodného 
dedičstva, 
sociálny CR  

V príprave Investičný zámer 
bezbarierový výťah 
na hrad- Biskupský 
úrad 

SP1- 18 
Zaviesť nové 
služby pre 
podporu 
mladých ľudí 
a mladých 
rodín  

Podnikanie 
mladých  
„Urban 
Hotspot“ 

Sprístupnenie verejnej 
infraštruktúry pre 
podnikanie mladých 

Mesto Nitra Mesto Nitra 
v spolupráci 
s MVO, 
univerzity 
a podnikatelia  

Vlastné zdroje 
Iné zdroje 
OP VaI, 
účelová 
dotácia 

Posporiť 
mladých ľudí 
a mladé 
rodiny 
v meste Nitra  

Nerealizované  
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Priorita č. 2:  Mobilita  v meste  Nitra 

 

Integrovaný projekt č. SP 2 :    

Súbor projektov zameraných na ekologickú a bezpečnú mobility v meste Nitra.  
P.č. /kód 
projektu 
Špecifický 
cieľ , 
opatrenie  

Názov projektu 
(konkrétneho 
samostatného 
projektu) 

Aktivity  Predkladate
ľ  

Územná 
investičná 
jednotka  

Plánovan
á hodnota 
v EUR 

Očakávaný 
výsledok  

Stav realizácie Poznámka 

SP2-1 
Zlepšiť 
kvalitu 
dopravnej 
infraštruktúry 
v meste  

Generel dopravy Dopravná prognóza  
Analýzy a prieskumy  

Mesto Nitra  Mesto Nitra 
/MFO  

EŠIF/UM
R  

ÚPP – 
územno-
plánovací 
podklad, 
podklad pre 
Plán 
udržateľnej 
mobility  

V príprave Projekt PUMM podaný 
a schválený v IROP, 
momentálne prebieha 
vyhodnotenie verejného 
obstarávania a zmluva je 
pripravená na podpis 
termín ukončenia 
11/2019 
IROP 790 780 € 
Vlastné zdroje 
41 620 € 

SP2-2 
Zvýšiť podiel 
nemotorovej 
dopravy 
(cyklodoprav
y) v meste 
a bezpečnosť 
všetkých 
účastníkov 
dopravy  

Sieť bezpečných 
cyklotrás 

Projektová 
dokumentácia 
Budovanie 
Prevádzka a údržba 
cyklotrás a informačný 
systém 

Mesto Nitra  Mesto Nitra 
/MFO cez 
UMR  

EŠIF/UM
R 
Vlastné 
a iné 
zdroje  

Systémový 
a koncepčný 
prístup 
k riešeniu 
dopravnej 
siete v meste 
Nitra 
prostredníctvo
m podpory 
nemotorovej 
dopravy  

V realizácii Pripravených 11 
projektov  
5 projektov schválených 
v rámci IROP 
3 projekty v posudzovaní 
v rámci IROP 
IROP  
5 524 868 € 
Vlastné zdroje  290 782 € 

SP2-3 
Realizovať 
projekt IDS 
ako súčasť 
udržateľnej 
mobility 
v meste  

Integrovaný, 
inteligentný a 
ekologický dopravný 
systém 

Vybudovanie 
infraštruktúry 
Informačný systém 
Integrácia dopravných 
subsystémov vrátane 
integrovanej tarify 

Mesto Nitra  Mesto Nitra 
/MFO cez 
UMR  

EŠIF/UM
R 
Vlastné 
a iné 
zdroje  

Systémový 
a koncepčný 
prístup 
k riešeniu 
dopravnej 
siete v meste 
Nitra 

V príprave Pripravený projekt 
ARRIVA a.s. – 
nedostatok alokácie 
v IROP ŠC 1.2.1 Verejná 
osobná doprava 
Projekt: 
1 250 000 € 
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Nákup ekologických 
dopravných 
prostriedkov 

prostredníctvo
m podpory 
verejnej 
osobnej 
dopravy   

SP2-4 
Zlepšiť 
kvalitu 
dopravnej 
infraštruktúry 
v meste 
vrátane 
bezpečnosti 
účastníkov 
dopravy  
 

Bezpečný pohyb 
obyvateľov 
a návštevníkov  v 
meste 

Opravy chodníkov 
a miestnych  komunikác
ií 
Bezbariérové 
a bezpečné priechody 
pre chodcov 
 

Mesto Nitra  Mesto Nitra 
/MFO cez 
UMR  

EŠIF/UM
R 
Vlastné 
a iné 
zdroje  

Zvýšenie 
bezpečnosti 
všetkých 
účastníkov 
dopravy 
s dôrazom na 
peších , 
koncept tzv. 
spoločného 
priestoru  

V realizácii Bezpečnostné opatrenia 
na priechodoch –
nasvietenie + LED 
gombíky do cesty, počet 
priechodov: 25 vlastné 
zdroje:      170 868 € 
dotácia:  
39 837 € 
Opravy chodníkov a MK 
suma (OVaR): 3 844 035 
€ 
 

SP2-5 
Zaviesť nový 
systém 
statickej 
dopravy  

Systém statickej 
dopravy v meste 

Analýza situácie 
v meste 
Manažment statickej 
dopravy( značenie, 
tarifa, zónovanie) 
Optimalizácia kapacít 

Mesto Nitra 
Iný investor 

Mesto Nitra EŠIF/UM
R 
Vlastné 
a iné 
zdroje 

Systémový 
a koncepčný 
prístup 
k riešeniu 
parkovania 
v meste 
v súlade 
s PUM  

Nerealizované Po vyhotovení 
strategického 
dokumentu Plán 
udržateľnej mestskej 
mobility 

SP2-6 
Zlepšiť 
kvalitu 
dopravnej 
infraštruktúry 
v meste 
vrátane 
bezpečnosti 
účastníkov 
dopravy  

Prepojenie mesta  
v rámci MFO 
a širších vzťahov  

Dobudovanie cestnej 
siete v rámci širších 
väzieb územia 
mesta/MFO  

Mesto Nitra 
v spolupráci 
s VÚC 
a ostatnými 
mestami 
a obcami  

Mesto Nitra 
v spolupráci 
s VÚC 
a ostatnými 
mestami 
a obcami  

EŠIF/UM
R 
Vlastné 
a iné 
zdroje 

Systémový 
a koncepčný 
prístup 
k riešeniu 
parkovania 
v meste 
v súlade 
s PUM 

V realizácii Preložka štátnej cesty 
I/64 – Slovenská správa 
ciest 

 
  



 

11 

 

Priorita č. 3:  Lepší život v meste Nitra 

 

Integrovaný projekt č. SP 3 :    

Súbor projektov so zameraním na  verejné služby pre celú komunitu v oblasti sociálnej, vzdelávania, zdravotníctva a voľného času.   
P.č. /kód 
projektu 
Špecifický 
cieľ, opatrenie  

Názov 
projektu 
(konkrétneho 
samostatného 
projektu) 

Aktivity  Predkladateľ  Územná 
investičná 
jednotka  

Plánovaná 
hodnota 
v EUR + 
zdroj 
financovania 

Očakávaný 
výsledok  

Stav realizácie Poznámka 

SP3-1 
Dobudovať 
verejnú 
infraštruktúru 
pre voľný čas  

Vybudovanie 
denných 
mestských 
kúpeľov 
(dobudovanie) 
kúpaliska 
s celoročným 
využitím 

Projektová 
dokumentácia 
Územná príprava 
Vybudovanie 
Prevádzka a využitie 
infraštruktúry 
pre voľný čas, podpora 
CR   

Mesto Nitra 
(prípadne 
v spolupráci 
s iným 
investorom)  

Mesto Nitra  8 000 000 
EUR 
Vlastné 
zdroje + 
súkromné 
investície   

Zlepšenie kvality 
života 
obyvateľov, 
zvýšenie 
návštevnosti 
mesta (CR) 

Zastavené Uznesením MZ bol 
projekt zastavený 

SP3-2 
Dobudovať 
verejnú 
infraštruktúru 
pre voľný čas 

Rekonštrukcia 
zimného 
štadióna 

Vybudovanie 
Prevádzka a využitie 
infraštruktúry pre 
voľný čas  

Mesto Nitra 
(prípadne 
v spolupráci 
s iným 
investorom) 

Mesto Nitra Neuvedená 
Vlastné 
zdroje + 
súkromné 
investície   

Zlepšenie kvality 
života 
obyvateľov, 
zvýšenie 
návštevnosti 
mesta (CR), šport  

Realizované vlastné zdroje  
136 500 € 
dotácia od vlády SR 
400 000 € 

SP3-3 
Dobudovať 
verejnú 
infraštruktúru 
pre voľný čas 

Modernizácia 
futbalového 
štadióna FC 
Nitra 

Vybudovanie 
Prevádzka a využitie 
infraštruktúry pre 
voľný čas  

Mesto Nitra 
(prípadne 
v spolupráci 
s iným 
investorom) 

Mesto Nitra Neuvedená Zlepšenie kvality 
života 
obyvateľov, 
zvýšenie 
návštevnosti 
mesta (CR), šport  

V realizácii Slovenský futbalový 
zväz: 2,4 mil. € 
(tribúny, sedačky) 
Nitrianska 
investičná:  
4 mil. € 
dotácia od vlády SR 
1,5 mil. € 

SP3-5 
Skvalitniť ŽP 
na území 
mesta  
obnovou 
verejných 

Cintorín 
Nitra-
Chrenová 
lokalita 
Selenec 

Obnova lokality  
Prevádzka 

Mesto Nitra Mesto Nitra 1 723 200,00 Zlepšenie kvality 
života obyvateľov 

V realizácii realizácia oplotenia 
vlastné zdroje 164 
400 € 
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priestorov – 
regenerácia 
SP3-6 
Skvalitniť ŽP 
na území 
mesta  
obnovou 
verejných 
priestorov – 
regenerácia 
a dobudovanie  

Cintorín 
D.Krškany – 
rozšírenie 

Obnova lokality  
Prevádzka 

Mesto Nitra Mesto Nitra Neuvedená Zlepšenie kvality 
života obyvateľov 

Nerealizované Nezahrnuté 
do rozpočtu mesta 

SP3–7  
Realizovať 
adaptačné 
opatrenia na 
zmiernenie 
zmeny klímy  

Zlepšenie 
energetickej 
efektívnosti 
a technického 
stavu ZŠ  (4) 

Zlepšenie technického 
stavu budov  s dôrazom 
na zvýšenie 
energetickej 
efektívnosti  

Mesto Nitra Mesto Nitra Benchmark 
stanovený 
v rámci 
EŠIF  
OP 
KŽP/IROP 

Zvýšenie 
energetickej 
efektívnosti 
budov, zníženie 
verejných 
výdavkov, 
zlepšenie 
technického stavu 
budov  

Realizované ZŠ kniežaťa Pribinu- 
statika, zateplenie 
ZŠ Tulipánová – 
zateplenie 
 ZŠ Krčméryho – 
rekonštrukcia 
jedálne 
vlastné zdroje 
1 994 412,64 € 

SP3–8 
Realizovať 
adaptačné 
opatrenia na 
zmiernenie 
zmeny klímy 

Zlepšenie 
energetickej 
efektívnosti 
a technického 
stavu MŠ  
(10) vrátane 
MŠ Martinský 
vrch  

Zlepšenie technického 
stavu budov  s dôrazom 
na zvýšenie 
energetickej 
efektívnosti 

Mesto Nitra 
ako 
zriaďovateľ  

Mesto Nitra Benchmark 
stanovený 
v rámci 
EŠIF 
OP 
KŽP/IROP 

Zvýšenie 
energetickej 
efektívnosti 
budov, zníženie 
verejných 
výdavkov, 
zlepšenie 
technického stavu 
budov 

Čiastočne 
realizované 

MŠ Topoľová – 
oprava statiky a stav. 
úpravy vnút. 
priestorov 
vlastné zdroje 
119 220 € 
MŠ Okružná 
vlastné zdroje 
401 870 € 
dotácia  
205 000 € 

SP3 -9 
Modernizovať 
vzdelávaciu 
infraštruktúru 
na všetkých 
stupňoch 
vzdelávania  

Zlepšovanie 
odborných 
kompetencií 
žiakov ŽŠ 
(jazykových, 
technických 
a pod.) – 42 
učební  

Rekonštrukcia 
a vybudovanie nových 
odborných učební 
vrátane vybavenia 
a zariadenia  

Mesto Nitra 
ako 
zriaďovateľ 

Mesto Nitra ÍUS / 14 
základných 
škôl 
Benchmark 
stanovený 
v rámci 
EŠIF 

Zlepšenie 
dostupnosti 
žiakov 
a študentov 
k infraštruktúre 
pre získavanie 
nových 
a odborných 

V príprave Prebieha odborné 
hodnotenie na 
RO/SO pre IROP 
podaných 11 
projektov ŽoNFP  
termín realizácie 
2018 
IROP  
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Indikatívny 
rozpočet 
IÚS MFO 
Nitra  
 

zručností, 
zlepšenie 
výsledkov 
v testovaní 
a kvality 
vzdelávania  

691 004,32 € 
vlastné zdroje 
36 368,65 € 

SP3-10  
Dobudovať 
verejnú 
infraštruktúru 
pre šport 
a voľný čas 

Športom 
k zdraviu 
a zábave  

Obnova  
Prevádzka a využitie 
infraštruktúry pre 
voľný čas v areáloch 
škôl    

Mesto Nitra 
v spolupráci 
s nadáciami  

Mesto Nitra   Neuvedená Zlepšenie 
dostupnosti 
žiakov 
a študentov 
k infraštruktúre 
pre voľný čas  
(sieť 
multifunkčných 
ihrísk 
a telocviční) 

V realizácii telocvičňa ZŠ 
Tulipánová 
vlastné zdroje 
507 636 € 
revitalizácia ihriska 
ČFK (A) a výstavba 
telocvične na Hlbokej 
(B) v realizácii 
dotácia od vlády SR 
(A) 200 000 € 
(B) 700 000 € 

SP3 – 11 
Dobudovať 
verejnú 
infraštruktúru 
pre šport 
a voľný čas 

Rekonštrukcia 
tenisového 
areálu  

Obnova  
Prevádzka a využitie 
infraštruktúry pre 
voľný čas 

Mesto Nitra Mesto Nitra   Neuvedená Zlepšenie 
dostupnosti 
obyvateľov 
k infraštruktúre 
voľného 
času/šport 

V príprave dotácia od vlády SR 
200 000 € 

SP3 – 12 
Zvýšiť podiel 
sociálnych 
služieb 
poskytovanýc
h v komunite  

Podpora 
komunitných 
služieb  
v sociálnej 
oblasti  

Podpora všetkých 
foriem komunitnej 
práce (terénna sociálna 
služba, opatrovateľská 
služba,  

Mesto Nitra Mesto Nitra   
OP ĽZ 
OP VVaI  

Indikatívny 
rozpočet 
IÚS MFO 
Nitra  

Zlepšenie kvality 
a dostupnosti 
seniorov 
k sociálnym 
službám 
poskytovaných 
komunitou  

Realizované Terénna sociálna 
práca - dotácia 
z Úradu 
splnomocnenca vlády 
pre rómske komunity 
Opatrovateľská 
služba -  nedostatok 
disponibilných 
financií vo výzve 

SP3-13  
Zvýšiť podiel 
sociálnych 
služieb 
poskytovanýc
h v komunite 

Celoživotné 
vzdelávanie 
sociálnych 
pracovníkov 

Modulový vzdelávací 
program pre sociálnych 
a zdravotných 
pracovníkov  

Mesto Nitra Mesto Nitra   
OP ĽZ  

Neuvedená Zlepšenie kvality 
a dostupnosti 
seniorov 
k sociálnym 
službám 
poskytovaných 
komunitou, 

Nerealizované Nevyhlásená výzva 
na daný projekt 
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zvýšenie 
odborných 
kompetencií 
sociálnych 
pracovníkov  

SP3-14 
Vytvoriť 
podmienky pre 
prevenciu 
sociálneho 
vylúčenia 
vybraných 
skupín 
obyvateľstva 

Nebojme sa 
odlišností 

Projekt zameraný na 
senzibilizáciu majorít  

Mesto Nitra Mesto Nitra  + 
MVO /nadácie  
OP ĽZ  

Neuvedená Podpora  inklúzie, 
multikulturality, 
senzibilizáciu 
vybraných skupín 
obyvateľstva, 
zvýšenie 
participácie 
marginalizovanýc
h skupín v meste   

Nerealizované Nevyhlásená výzva 
na daný projekt 
Výzvy sú 
naplánované na rok 
2018/2019 v rámci 
OP ĽZ 

SP3-15 
Vytvoriť 
podmienky pre 
prevenciu 
sociálneho 
vylúčenia 
vybraných 
skupín 
obyvateľstva 

Podpora 
subjektov 
sociálnej 
ekonomiky  

Projekt umožňujúci 
zapojenie 
znevýhodnených 
skupín obyvateľstva do 
pracovného procesu   

Mesto Nitra Mesto Nitra   
OP ĽZ – 
národný 
projekt/FOSFO
R 

Neuvedená Podpora  inklúzie, 
projektov 
sociálnej 
ekonomiky 
s pozitívnym 
dopadom na 
rozvoj mesta  

Nerealizované  

SP3-16 
Vytvoriť 
podmienky pre 
prevenciu 
sociálneho 
vylúčenia 
vybraných 
skupín 
obyvateľstva 

Prestupné 
sociálne 
bývanie 

Vybudovanie úrovne 
sociálneho bývania 
medzi útulkom 
a nájomným bývaním 

Mesto Nitra Mesto Nitra   
 

Neuvedená Podpora  inklúzie, 
projektov 
sociálnej 
ekonomiky 
s pozitívnym 
dopadom na 
rozvoj mesta 

Realizované Útulok pre 
bezdomovcov 
vlastné zdroje 
726 000 € 
BD Hlboká 
ŠFRB: 608 610 € 
dotácia: 433 590 €            
vlastné zdroje:  
31 870 €        
  

SP3 – 17 
Zvýšiť podiel 
sociálnych 
služieb 
poskytovanýc
h v komunite 

Komunitná 
starostlivosť 
o seniorov 
v meste  

Dlhodobý systematický 
prístup k rozvoju 
komunitnej 
starostlivosti 
o seniorov/znevýhodne
né skupiny obyvateľov  

Mesto Nitra Mesto 
Nitra/MFO 
Nitra  

Indikatívny 
rozpočet 
IÚS MFO 
Nitra  

Podpora  inklúzie, 
zlepšenie kvality 
a dostupnosti 
seniorov 
k sociálnym 
službám 

Nerealizované  
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poskytovaných 
komunitou 

SP3 – 18 
Vytvoriť 
podmienky pre 
prevenciu 
sociálneho 
vylúčenia 
vybraných 
skupín 
obyvateľstva 

Integrovaný 
domov – byty 
pre osoby so 
zdravotným 
postihnutím 

Dlhodobý systematický 
prístup k rozvoju 
komunitnej 
starostlivosti 
o seniorov/znevýhodne
né skupiny obyvateľov  

Mesto Nitra Mesto Nitra Indikatívny 
rozpočet 
IÚS MFO 
Nitra 

Podpora  inklúzie, 
zlepšenie kvality 
a dostupnosti 
seniorov 
k sociálnym 
službám 
poskytovaných 
komunitou 

Nerealizované  

SP3-19 
Zvýšiť podiel 
sociálnych 
služieb 
poskytovanýc
h v komunite 

Dom seniorov 
– nájomné 
byty pre 
seniorov na 
ulici Janka 
Kráľa 
a Bernolákova 
ulica 

Dlhodobý systematický 
prístup k rozvoju 
komunitnej 
starostlivosti 
o seniorov/znevýhodne
né skupiny obyvateľov 

Mesto Nitra Mesto Nitra Neuvedená  Podpora  inklúzie, 
zlepšenie kvality 
a dostupnosti 
seniorov 
k sociálnym 
službám 
poskytovaných 
komunitou 

Nerealizované  Plán transformácie 
oboch zariadení 
v roku 2018 

SP3-20 
Vytvoriť 
podmienky pre 
prevenciu 
sociálneho 
vylúčenia 
vybraných 
skupín 
obyvateľstva 

Senior 
centrum 
Krčméryho 

Komplexné 
a inovatívne služby pre 
seniorov  

Mesto Nitra Mesto Nitra Neuvedená  Podpora  inklúzie, 
zlepšenie kvality 
a dostupnosti 
seniorov 
k sociálnym 
službám 
poskytovaných 
komunitou 

Nerealizované  

SP3 -21 
Vytvoriť 
podmienky pre 
prevenciu 
sociálneho 
vylúčenia 
vybraných 
skupín 
obyvateľstva 

Sociálne 
bývanie 
Misionárska 

Dlhodobý systematický 
prístup k rozvoju 
komunitnej 
starostlivosti 
o seniorov/znevýhodne
né skupiny obyvateľov  

Mesto Nitra Mesto Nitra Neuvedená  Podpora  inklúzie, 
zlepšenie kvality 
sociálnych služieb 
pre vybrané 
skupiny 
obyvateľstva  

Nerealizované Postupný odpredaj 
nehnuteľností, 
projekt nie je v pláne 
realizovať  

SP3-22 Profesionálny 
domov – 

Dlhodobý systematický 
prístup k rozvoju 

Mesto Nitra Mesto Nitra Neuvedená   Nerealizované Projekt ÚPaSVR 
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Vytvoriť 
podmienky pre 
prevenciu 
sociálneho 
vylúčenia 
vybraných 
skupín 
obyvateľstva 

rodinné domy 
pre náhradnú 
rodinnú 
starostlivosť 

komunitnej 
starostlivosti 
o seniorov/znevýhodne
né skupiny obyvateľov  

Indikatívny 
rozpočet 
IÚS MFO 
Nitra 

plán v roku 
2019/2020 

SP3-23  
Zvýšiť podiel 
sociálnych 
služieb  a PZS 
poskytovanýc
h komunitou 

Integrácia 
primárnej 
zdravotnej 
starostlivosti 
(CIZS) 

Integrácia vybraných 
sociálnych služieb 
a primárnej  zdravotnej 
starostlivosti na území 
mesta poskytovaných 
verejnými 
a neverejnými 
poskytovateľmi vrátane 
podpory zdravia  

Mesto Nitra Mesto Nitra, 
poskytovatelia 
sociálnych 
služieb 
a služieb 
zdravotnej 
starostlivosti  

Neuvedená  
Indikatívny 
rozpočet 
IÚS MFO 
Nitra 

Zlepšenie kvality 
a dostupnosti 
vybraných 
sociálnych služieb 
a služieb 
poskytovania 
primárnej 
zdravotnej 
starostlivosti  

Nerealizované Mesto Nitra je 
neoprávneným 
žiadateľom v zmysle 
pripravovanej výzvy 
plán výzvy v roku 
2018 

SP3-24 
Zvýšiť 
ochranu 
obyvateľov 
a ich majetku  

Bezpečnosť 
v meste  

Zabezpečenie 
bezpečnosti obyvateľov 
a návštevníkov v meste, 
ochrana majetku 
a poriadok v meste, 
dobudovanie 
infraštruktúry 
a zapojenie verejnosti  

Mesto Nitra Mesto Nitra 
v spolupráci 
s občanmi 
a Mestskou 
políciou  

Neuvedená Zvýšenie 
bezpečnosti 
v meste  

V realizácii 7 IP kamier 
štátna dotácia 60 000 
€ 
13 IP kamier 
vlastné zdroje 
50 000 € 
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Priorita č. 4:  Partnerstvo  v meste Nitra 

 

Integrovaný projekt č. SP 4 :    

 
P.č. /kód 
projektu 
Špecifický 
cieľ, 
opatrenie  

Názov 
projektu 
(konkrétneho 
samostatného 
projektu) 

Aktivity  Predkladateľ  Územná 
investičná 
jednotka  

Plánovaná hodnota 
v EUR + zdroj 
financovania 

Očakávaný výsledok  Stav realizácie Poznámka 

SP4-1 
Vytvoriť 
podmienky 
pre zapojenie 
verejnosti do 
prípravy 
a realizácie 
PHSR  

Dobromapa.sk - databáza 
poskytujúca 
informácie  
o dobrovoľníckyc
h aktivitách 
mladých ľudí 
v našom kraji 

- informovanie o 
podujatiach, 
dobrovoľníckych 
možnostiach doma 
aj v zahraničí pre 
mladých ľudí 

- facebookový 
priestor 
umožňujúci 
vzájomnú 
komunikáciu 
zapojených 
organizácií/nefor
málnych skupín  

- neformálne 
vzdelávanie 
a sieťovanie 
mladých 
dobrovoľníkov 

Nitrianska 
komunitná 
nadácia  
v spolupráci 
s mestom 
Nitra 

Mesto 
Nitra + 
NKN 

Ročný rozpočet: 
3 000 € 
Školenia/Workshop
y/ konzultácie pre 
dobrovoľníkov 
a koordinátorov 
MVO  
2 200 € 
Programátorské 
práce na dokončenie 
dizajnu 
a komunikačného 
priestoru 
Dobromapy 
3 000 € 
Organizačné 
a technické 
zabezpečenie 
fungovania 
Dobromapy 
2 200 € 
Podujatie pre 
verejnosť 
informujúce 
o dobrovoľníckych 
aktivitách mladých 
ľudí 

Rozvoj 
dobrovoľníckych 
/občianskych aktivít 
mladých ľudí, 
vytváranie 
neformálnej 
spolupracujúcej siete 
dobrovoľníckych 
MVO v meste Nitra 
/NR kraji   

Realizované Projekt 
realizovaný 
Nitrianskou 
komunitnou 
nadáciou 
financovaný 
Programom 
Aktívne 
občianstvo a 
inklúzia 
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SP4-2 
Vytvoriť 
podmienky 
pre zapojenie 
verejnosti do 
prípravy 
a realizácie 
PHSR 

Spoločná ulica 
, spoločné 
mesto  

Pravidelné informačné 
a poradenské aktivity 
mesta v uliciach mesta 
na rôzne témy 
zamerané na 
zvyšovanie povedomia 
verejnosti 
o samospráve, 
o podpore nemotorovej  
doprave,  podnikaní 
v meste ... 

Mesto Nitra Mesto 
Nitra + 
nadácie  

Neuvedená Prezentácia 
mestského úradu, 
poskytovanie služieb 
netradičným 
a inovatívnym 
spôsobom pre 
verejnosť, zvyšovanie 
povedomia 
obyvateľstva 
v rôznych oblastiach 
rozvoja mesta, 
verejná diskusia  

Nerealizovan
é 

 

SP4-3 
Zvýšiť účasť 
mesta na 
príprave 
a realizácií 
medzinárodný
ch projektov  

Dni 
partnerských 
miest v Nitre 

Týždeň obcí MFO 
a ostatných 
partnerských miest 
v Nitre, prezentácia 
a vytváranie 
spoločných produktov 
CR   

Mesto Nitra Mesto 
Nitra   
Európa pre 
občanov  
OP 
Cezhranič
ná 
spolupráca 
SK-HU 

Neuvedená Prezentácia všetkých 
susedských obcí 
a partnerských miest 
umožní všetkým 
aktérom nadviazať 
vzťahy a pripravovať 
spoločné projekty 
vrátane spoločných 
produktov CR  

Realizované Festival chutí 
Nitrianskeho 
kraja v roku 2016, 
z dotácie Európa 
pre občanov, 
žiadateľ  NOCR 
22.014,94 €, 
vlastné zdroje cca 
1 200 €   
"Nitra - 20 - 
Osijek", 20 rokov 
partnerstva,  
vlastné zdroje  
3 500 € 
 

SP4-4 
Vytvoriť 
podmienky 
pre zapojenie 
verejnosti do 
prípravy 
a realizácie 
PHSR 

Nitra – zelená 
pre mladých  

Dni študentov v meste  
- rôzne podujatia 
a aktivity organizované 
študentmi SŠ a VŠ ,  
Nitrianske univerzitné 
dni 

Mesto Nitra 
v spolupráci 
mládežníckym
i 
organizáciami  

Mesto 
Nitra  + 
nadácie, 
MVO  

Neuvedená Zapojenie študentov 
a mladých ľudí do 
života v meste, kde 
trávia svoje 
študentské roky  

Realizované Mesto je 
partnerom 
podujatí 
organizovaných 
počas roka  

SP4-5 
Zvýšiť účasť 
mesta na 
príprave 

Rozšírenie 
partnerskej 
spolupráce 
miest /Gracz/  

Výmena skúseností, 
prístupov a know-how 
medzi mestami, 
propagácia pre 

Mesto Nitra Mesto 
Nitra   

Neuvedená Zapojenie 
pracovníkov mesta 
a mestských 
organizácií, 

V príprave  podpísané 
Memorandum 
o spolupráci 
s mestom 
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a realizácií 
medzinárodný
ch projektov 

 
 

investorov 
a podnikateľov, 
príprava a realizácia 
spoločných projektov  

podnikateľov 
a mladých ľudí do 
partnerskej 
spolupráce miest  

Volgograd v 
Ruskej federácii a 
mestom Roding v 
Nemecku 

SP4-6 
Návrh 
lokálnej 
infraštruktúry 
priestorových 
informácií – 
LIPI Nitra, 
ako nutná 
podpora 
trvalo 
udržateľného 
strategického 
rozvoja mesta 
(trvalo 
udržateľného 
hospodárskeh
o a sociálneho 
rozvoja 
mesta)  
e-government 

LIPI Nitra - Analýza 
existujúceho stavu 
informačného 
systému a definícia 
potrebných 
modulov pre 
riadenie 

- Analýza súčasných 
užívateľov IS 
a potrieb 
potenciálnych 
užívateľov 

- Vývoj platformy 
LIPI Nitra 

- Transformácia 
existujúcich 
geografických 
informácií v súlade 
s požiadavkami 
legislatívnych 
rámcov (INSPIRE) 

- Definícia 
používateľských 
scenárov 
a prostredia 
poskytovania GI 

- Vývoj a testovanie 
analytických 
operácií pre 
rozhodovacie 
a povoľovacie  
procesy  

 

Mesto Nitra MFO  a/Rozvoj potenciálu 
mesta Nitra v oblasti 
strategického 
plánovania 
b/Zavedenie 
jednotného 
informačného 
systému – slúžiacemu 
všetkým 
organizačným 
zložkám mesta; 
podnikateľom 
vykonávajúcim svoje 
aktivity v MFO; 
obyvateľom mesta 
ako základná báza 
informácií a ako 
elektronický úrad ( e-
government); 
návštevníkom mesta 
v rozvoji cestovného 
ruchu 

Postupná  
realizácia  

Časť aktivity 
pokrytá 
realizáciou 
projektu eMesto 

 


