
 
Materiál číslo: 827/2016 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 387/2016-MZ zo dňa 15.12.2016 

 
 
 
K bodu: Návrh na realizáciu zámeru (konceptu) Smart City – Inteligentné a moderné mesto 

Nitra“, Návrh memoranda o porozumení (Dohoda o spoločnom postupe) medzi Mestom Nitra 

a Západoslovenskou energetikou, a.s. 

 

 

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 13. 09. 2018 
 
 
 

I. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
ukladá 
 
prednostovi mestského úradu 
pripraviť raz štvrťročne informatívnu správu o realizácii projektu „Smart City“ a jeho priebežných 
výsledkoch 

K: MR 
 

         
 
 
 

II. 
         
Plnenie: 
 
K termínu konania Mestského zastupiteľstva dňa 13.09.2018 je spracovaná aktuálna informatívna 
správa o realizácii a priebežných výsledkoch projektu „Smart City“, ktorá obsahuje parciálne informácie 
o jednotlivých oblastiach a prioritách mesta, ako i o činnosti pracovných skupín. 
 
 
 
Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti, 

NT: 28.11.2018 
 
 
 
 
 
Spracovala:   Ing. Katarína Koncošová, PhD.        
       

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

        prednosta MsÚ v Nitre 
 
 
 
 
V Nitre dňa  28.08.2018 p. č. 7 



 
Informatívna správa o realizácii a priebežných výsledkoch projektu „Smart City“ 
V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 387/2016-MZ zo dňa 15.12.2016 sa 

v meste realizuje projekt „Smart City“ 

 

Zrealizované projekty a aktivity 

• grantový projekt „ Mením Moje Mesto“ 

• 18.05.2018 – slávnostné odovzdanie grantových šekov projektu „ Mením moje Mesto“ 

• 22.05.2018 – konferencia podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR – Jarná ITAPA 

2018 – prezentácia mesta Nitry 

• príprava projektového zámeru – výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na 

podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách 

• 04.-05.06.2018 – pracovné rokovania so zástupcami Európskej investičnej banky za účasti 

vedenia mesta Nitry a poslancov Mestského zastupiteľstva - schéma financovania programu 

„Inteligentný mestský rozvoj“ 

• 11.6.2018 – 14.06.2018 – letná škola Smart City vo Švédsku a v Dánsku  

• záverečná správa pre Mesto Nitra za oblasť SMART CITY ako výstup projektu V4 Smart Cities  

 

 
 

 

 

Pripravované aktivity  

• príprava podkladov k výzve číslo OPII – 2018 /7/1-DOP „ WIFI PRE TEBA“ úradu podpredsedu 

vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľského orgánu pre operačný 

program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR 

ako Riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020  

• výmena verejného osvetlenia CMZ Mostná a Kmeťková 

• modernizácia a integrácia bezpečnostno–informačného systému s prvkami SMART na uliciach 

Mostná a Kmeťková 

• zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov prostredníctvom ich nasvietenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č.1 – informácia z tlačovej správy „Letná škola Smart Cities 2018“ 
 

Na 4. konferencii Slovensko na ceste k Smart Cities, ktorú organizoval slovenský Smart Cities 

klub, mali účastníci možnosť oboznámiť sa v prednáške Jacoba Lundgaarda s tým, ako funguje 

Living Lab organizácie Gate 21 v meste Kodaň a aké prínosy bude mať pripravovaná Smart City 

Academy, na ktorej príprave sa podieľa aj slovenský Smart Cities klub. Uvedené aktivity a 

projekty sú určené nielen pre Dánsko, ale pre záujemcov – starostov a primátorov z celého 

sveta. 

 

V rámci Letnej školy Smart Cities si mohli účastníci Letnej školy – primátori, zástupcovia krajskej 

samosprávy, predstavitelia štátnej správy – v praxi pozrieť, ako takýto Living Lab vyzerá, na čo 

slúži a čo prináša mestám – záujemcom o jeho služby. Odskúšali si tiež v praxi úvodnú hodinu 

Smart City Academy, na ktorej odštartovali diskusiu o výzvach v rámci slovenských Smart Cities. 

Načali sme témy ako regionálna stratégia a model mestskej spolupráce, riadenie na úrovni 

regiónov a miest, otázky financovania a spolupráce medzi mestami, firmami, akademickou 

sférou. Asi najzložitejšou bola otázka zmeny myslenia u všetkých spomenutých aktérov 

smerujúca k vzájomnej podpore a spolupráci. 

 

V rámci Letnej školy sa mohli účastníci oboznámiť so Škandinávskym prístupom k ochrane 

životného prostredia, prístupom k znižovaniu spotreby energií a vody, s novými technológiami 

na výrobu elektrickej energie z nefosílnych zdrojov, s ambicióznymi plánmi štátnej 

administratívy Dánska a Švédska, ale aj prístupmi samospráv pokiaľ ide o zvyšovanie kvality 

života občanov. 

 

Letnú školu Smart Cities 2018 organizoval slovenský Smart Cities klub v spolupráci so 

slovenským veľvyslanectvom v Kodani, s podporou Ministerstva zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR, slovenského veľvyslanectva v Štokholme, švédskeho veľvyslanectva 

vo Viedni a partnerských švédskych organizácií, ktoré projekt dlhodobo podporujú. 

 

Zdroj: https://smartcitiesklub.sk/letna-skola-smart-cities-2018/ 

 
 


