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Dôvodová správa 

 

 Akčný plán na roky 2018 - 2019 bol schválený dňa 13.03.2018 primátorom mesta Nitry 

v zmysle schváleného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 

2015 - 2023 (ďalej len PHSR mesta Nitry) a prerokovaný na Mestskom zastupiteľstve v Nitre dňa 

05.04.2018 uznesením č. 97/2018-MZ. Akčný plán bol aktualizovaný dňa 31.05.2018. PHSR mesta 

Nitry na roky 2015 - 2023 bol Mestským zastupiteľstvom v Nitre schválený dňa 10.03.2016 uznesením 

č. 44/2016-MZ. 

  

 V zmysle schváleného PHSR mesta Nitry je potrebné vyhodnotiť Akčný plán minimálne 1x za 

rok, spravidla v prvom polroku daného roka. Monitorovanie Akčného plánu PHSR mesta Nitry 2018 – 

2019 je založené na priebežnej kontrole realizácie plánovaných aktivít/projektových zámerov. Akčný 

plán bol vyhodnotený vecne príslušnými odbormi Mestského úradu v Nitre. 

 

 Príloha č.1 tvorí vyhodnotenie schváleného Akčného plánu 2018 - 2019 aktualizovaného  

zo dňa 31.05.2018. Tabuľka obsahuje názov projektu, termín plnenia, zodpovedný odbor alebo útvar, 

financovanie a informáciu o stave realizácie projektu. 

 

 Mestská rada dňa 26.02.2019 na svojom rokovaní materiál prerokovala a  odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie Informatívnu správu – Vyhodnotenie Akčného plánu 

k PHSR mesta Nitry na roky 2018 – 2019. 



Príloha č.1

Akčný plán 2018 - 2019

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015-2023

IROP - PO3, ŠC 3.1                                                                            

13 300 000 € spolufinancovanie 5% z 

vlastných zdrojov mesta 665 000 € 

Odbor kultúry 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

NSK

MK SR

2018-2019Projekt SP 1-1

Kreatívne centrum Nitra

Projekt SP1-1a Vybudovanie kreatívneho centra na Martinskom vrchu

Priestor na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a 

kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho 

talentu a netechnologických inovácií s dôrazom na:

vizuálne umenie, hudbu a scénické umenie, dizajn, reklamu a marketing.

Prostredníctvom kreatívneho centra na Martinskom vrchu (bývalé kasárne) s prepojením na centrum 

mesta (kino Palace) sa vytvorí priestor pre rozvoj kreatívneho talentu.  Projekt bude integrovať 

opatrenia k riešeniu fyzickej infraštruktúry kreatívneho  centra s mäkkými opatreniami. Integrovaný 

prístup sa uplatní aj väzbou na vybudovanie novej materskej školy pre talentované deti  v priestoroch 

na Martinskom vrchu. 

V rámci prípravy kvalifikovanej pracovnej sily v relevantných stredných školách sa predpokladá 

integrácia a kooperácia s kreatívnymi inkubátormi pre fyzické i právnické osoby nepodnikateľov - na 

podporu mladých talentov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, pre ktoré sú určené 

investície v rámci podpory odborného vzdelávania. 

Zároveň bude projekt podporovať vznik a existenciu kreatívnych akcelerátorov vo vzťahu k existujúcim 

kreatívnym podnikateľom.

Inštitúcia – vytvárajúca organizačnú a podnikateľskú kultúru umožňujúca služby:

1. služby otvoreného ateliéru – odborné poradensko – konzultačné a dokumentačno – informačné 

stredisko 

2. Služby kreatívneho inkubátora – manažment inkubačných aktivít s cieľom vstupu na trh. Umelecký 

inkubátor – integratívne prostredie pre ľudí z oblasti kultúry, umenia a biznisu.

3. Služby kreatívneho akcelerátora pre fyzické i právnické osoby podnikateľov

4. Networkingové služby / sieťovanie/ - prepájanie s vonkajším prostredím, naprieč sektormi, 

medzinárodná spolupráca

5. Služby zvýhodneného dlhodobého prenájmu pracovného priestoru a technológií

6. Vybudovanie špecifickej rozvojovej infraštruktúry

7. Experimentálna umelecká a kreatívna zóna

8. Konzultačné priestory

9. Co – working kancelárie

10. Umelecké produkčné štúdiá

11. Dielne

12. Ateliéry

13. Seminárne a konferenčné priestory

14. Laser-cut scénické vybavenie

15. Digitallab – multimediálne vybavenie

16. Soundlab – zvukové vybavenie

17. Vybavenie pre prácu s textilom....

18. Komerčné prenájmy – s cieľom udržateľnosti

Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe

Špecifický druh propagačných aktivít

19. Výstavno- prezentačná činnosť nekomerčného charakteru

20. Vzdelávacie aktivity, osvetová činnosť

21. Služby zákazníkom

22. Zvyšovanie povedomia o KKP – konferencie, workshopy, kampane, prehliadky

23. Propagácia výsledkov činnosti so zameraním na slov. aj medzinárodný kontext

24. Vybudovanie výstavných, prezentačných a distribučných priestorov

STAV REALIZÁCIE 2018

FINANCOVANIE- SUMA 

(vlastné zdroje /ERDF/iné 

zdroje - uviesť)

NEZAČATÉ

plánovaný termín zahájenia, 

stav pripravenosti

PREBIEHA

stav realizácie (PD, výstavba a 

pod.), plán ukončenia

UKONČENÉ

termín ukončenia, stav 

po realizácii (spôsob 

využívania, dosiahnuté ciele a 

pod.)

príprava projektu, 

predpokladaný termín 

vyhlásenia výzvy posunutý na 

prvý polrok 2019, skončenie 

platnosti stavebného 

povolenia na kino Palace - 

potreba obstarania novej 

projektovej dokumentácie na 

všetky objekty, príprava 

projektového zámeru v 

spolupráci s externýcm 

manažmentom

Priorita 1: Príroda a kultúra 

   Financovanie      ZodpovednýTermín (rok)

Opatrenie, aktivita



Projekt SP 1-3

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Cyrilo-metodská cesta je príležitosťou, ako viac prepojiť slovanské krajiny a ďalšie štáty, ktoré nesú 

stopy cyrilo-metodskej misie a tradície témou hľadania spoločnej kultúrnej identity a koreňov 

prostredníctvom udržateľného kultúrneho cestovného ruchu. Projekt Európska kultúrna cesta sv. 

Cyrila a Metoda nie je iba jednoduchou trasou, ale komplexnou kultúrnou a turistickou ponukou v 

priestore strednej, južnej a východnej Európy. Tu, v pomyselnom trojuholníku Rím – Velehrad – 

Istanbul, bude v projekte postupne zapojených 10 európskych krajín s potenciálom stoviek historicky 

a kultúrne významných miest a až 9 tisíc kilometrov trás. Cesta je zameraná na podporu kultúrneho 

turizmu a v Európe stále populárnejšieho, pútnického turizmu. Tým sa priblíži známym európskym 

cestám, napr. Svätojakubskej ceste. Zvlášť unikátnou bude svojím obsahom, ktorým je jedinečný 

kultúrno-historický odkaz sv. Cyrila a Metoda, zjednocujúci množstvo východných i západných 

národov.Iniciátorom a hlavným koordinátorom projektu je Zlínsky kraj a  združenie „Evropská kulturní 

stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. /ČR/

Oblasti : 

1. Kooperácia vo výskume a vývoji

2. Posilnenie vedomia, histórie a európskeho kultúrneho dedičstva       

3. Kultúrna a vzdelávacia výmena mladých Európanov

4. Súčasné kultúrne a umelecké praxe

5. Kultúrny cestovný ruch a udržateľný rozvoj kultúry

- napojenie Nitry na trasu EKCCM vybudovaním informačného systému a značenia

- kultúrne aktivity s cyrilo-metodskou tematikou:

- Noc kostolov v Zoborskom kláštore

- Nitra, milá Nitra – Cyrilo-metodské a Pribinove slávnosti, Cyrilo-metodská národná púť

- Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry (turisticko-pútnické podujatie)

- Púť k sv. Svoradovi, patrónovi Nitry na Zoborskom kláštore

- Svetový deň cestovného ruchu na Zoborskom kláštore

- Dni európskeho kultúrneho dedičstva

- Študijná cesta partnerov Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda po meste Nitra a Nitrianskom 

kraji

vlastné zdroje mesta 

30 000 €  

dotácie

NSK 113 872 €  

NOCR 500 €

V roku 2017 bola schválená žiadosť o 

NFP k projektu „Partnerství a aktivní 

institucionální sítě Cyrilometodějské 

stezky v moravsko-slovenském 

příhraničí“ v rámci programu 

Interreg SVK/CZ a NSK začal plniť 

úlohy projektu budovania Európskej 

kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda aj 

v spolupráci s mestom Nitra a 

ďalšími zúčastnenými subjektami. 

/98 872 €/ 

Útvar propagácie a cestovného ruchu 

Odbor kultúry 

NOCR

NSK 

AÚ SAV

ÚKF a ďalšie inštitúcie

2018-2019

Mesto Nitra 30 000 € spolu na 

slávnosti Nitra, milá Nitra,NSK 

13 500 €. V roku 2017 bola 

schválená žiadosť o NFP k 

projektu „Partnerství a aktivní 

institucionální sítě 

Cyrilometodějské stezky v 

moravsko-slovenském 

příhraničí“ v rámci programu 

Interreg SVK/CZ a NSK začal 

plniť úlohy projektu budovania 

Európskej kultúrnej cesty sv. 

Cyrila a Metoda aj v spolupráci 

s mestom Nitra a ďalšími 

zúčastnenými subjektami. 

V roku 2018 boli plnené úlohy 

podľa schváleného 

harmonogramu projektu; 

V rámci NSK bola kreovaná 

regionálna odborná pracovná 

skupina NSK - UKF v Nitre, 

NOCR AÚ SAV v Nitre, 

Nitrianske biskupstvo, 

Agentúra EPS, s.r.o., Mesto 

Nitra  

- vypracovanie tematického 

vymedzenia a stanovenia 

strategických lokalít EKCSCM v 

moravsko-slovenskom 

prihraničí.  

- na 6. riadnom zasadnutí 

Zastupiteľstva NSK dňa 9. júla 

2018 bolo uznesením č. 

140/2018 schválené 

partnerstvo NSK v projekte 

„Tematická cesta sv. Cyrila a 

Metoda” a  koordinátor pre 

budovanie EKCCM v NSK .  

Tento projekt je nadstavbou 

projektu pod názvom 

„Partnerstvá a budovanie 

inštitucionálnej siete partnerov 

pre vznik Európskej kultúrnej 

cesty sv. Cyrila a Metoda v 

moravsko-slovenskom 

prihraničí“. Lídrom projektu je 

združenie Slovenský dom 

Centrope (SDC), ktorého 

zriaďovateľom je Bratislavský 

samosprávny kraj.    -                      

každoročné začleňovanie 

divadelných predstavení, 

výstav, konferencií s cyrilo-

metodskou tematikou do 

rámca slávností Nitra, milá 

Nitra, r. 2018 v spolupráci s 

EKCCM- Putovanie po stopách 

Cyrila a Metoda, konferencia 

Cyrilo-metodské dedičstvo 

/NSK/ , postupné budovanie 

Archeoparku Nitra na 

Martinskom vrchu / AÚ SAV



Projekt SP 1-3

Budovanie Svätojakubskej cesty 2018-2019

Odbor kultúry 

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

 kultúry 

Útvar propagácie a cestovného ruchu - 

TIC Nitra

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo 

Nitra

r. 2018 spolupráca Mesta Nitry 

a RKC Biskupstvo Nitra na 

budovaní Svätojakubskej cesty 

"Camino di Santiago" ako 

slovenskej vetvy turisticko 

pútnickej cesty prechádzajúcej 

územím mesta. Mesto Nitra 

spolufinancovalo výrobu a 

osadenie bronzovej tabule ako 

súčasť označenia úseku 

pútnickej cesty na 

Svätoplukovom námestí v Nitre 

pri Mariánskom stĺpe, na 

pôvodnom mieste kostola sv. 

Jakuba (13.-18.st.)

TIC Nitra je jedným z 

informačnných miest na tejto 

ceste, poskytuje pečiatku do 

credenciálu, predaj materiálov 

za dobrovoľný príspevok

Biskupstvo Nitra 8 000 €,     

Mesto Nitra: 2 000 €

Projekt SP 1-4

Program starostlivosti o hmotné a nehmotné  kultúrne dedičstvo 

Reštaurovanie umeleckých artefaktov na území mesta Nitry /v zmysle spracovaných reštaurátorských 

posudkov/:

Pocta hudbe / akad.soch. Tibor Bartfay/ - Chrenová

Mestský  erb z Tureckej brány

Socha Jána Nepomuckého – Župné námestie 

Kamenný kríž – Novozámocká ulica

Erby mesta Nitry na vstupoch 

2018-2019

Odbor kultúry vlastné zdroje mesta

80 000 €  

iné zdroje a dotácie

V r. 2018 zreštaurované: Pocta 

hudbe 13 020 €, mestský erb z 

Tureckej brány 2 650 €, s. Jána 

Nepomuckého -Župné nám. 13 

780 €, kamenný kríž-

Novozámocká 5 967, 60 €, erby 

mesta Nitry pri vjazdoch do 

mesta 3 530 €

Mesto Nitra: 38 947,60 €

Projekt SP 1-4

Program starostlivosti o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo 

Podpora záchrany kultúrneho dedičstva vo vlastníctve iných subjektov formou dotácií. 

2018 - 2019

Odbor kultúry vlastné zdroje mesta 

50 000 €

v r. 2018 dotácia 

Špecializovanej nemocnici 

Zobor na ďalšiu etapu záchrany 

a obnovy NKP Zoborský kláštor-

ochranná konštrukcia a 

zastrešenie príbytku mnícha 

č.3

Mesto Nitra: 40 000 €

vlastné zdroje  mesta 

40 000 €

iné zdroje a dotácie 

Odbor kultúry 

Útvar propagácie a cestovného ruchu 

MK SR

NOCR

NSK 

AÚ SAV

UKF a ďalšie inštitúcie

2018-2019Projekt SP 1-4

Program starostlivosti o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo 

Podpora európskych iniciatív súvisiacich s ochranou, udržateľnosťou, angažovanosťou a inováciami v 

oblasti kultúrneho dedičstva v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 s cieľom : 

- podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy a  posilniť pocit 

príslušnosti k spoločnej európskej rodine, podporiť formovanie historického vedomia 

prostredníctvom vhodných popularizačných a odborných aktivít 

- vytvárať optimálne podmienky pre prezentáciu kultúrneho dedičstva, sprístupnenie fondu 

najhodnotnejších hnuteľných kultúrnych pamiatok, knižničných dokumentov, zbierok múzeí a galérií, 

archívnych prameňov, zorganizovanie cyklu hodnotných kultúrnych podujatí i vedeckej konferencie s 

dôrazom na miesto Nitry v európskom kultúrnom procese 

- rozvoj poznávacieho cestovného ruchu, zážitkových foriem turizmu a  zvýšenie atraktívnosti 

destinácie 

- vznik nových expozícií, odborných publikácií, umeleckých diel, popularizácia významných dejinných 

udalostí, zvýšenie záujmu verejnosti, prehĺbenie jej vzťahu a zodpovednosti k zachovaniu kultúrneho 

dedičstva,

Podujatia: Noc múzeí a galérií, Noc kostolov, slávnosti Nitra, milá Nitra, Dni európskeho kultúrneho 

dedičstva, 770. výročie udelenia kráľovských výsad Nitre

Mesto Nitra 2. sept.2018 -  

slávnostné otvorenie DEKD 

2018 na Slovensku. Aj vďaka 

fin. podpore MK SR atraktívne 

a nápadito odprezentovalo 

svoje kult. dedičstvo a históriu 

širokému spektru záujemcov: 

benef. koncert Hoj vlasť 

moja,historický trh s 

remeselníkmi, hist. sprievod a 

dobová scénka k 770. výr. 

udelenia kráľovs. výsad, 

vydanie publikácie Najstaršia 

kniha mesta Nitry 1681-1693, 

výstavy dokumentov Št. 

archívu v Nitre a Zväzu 

slov.filatelistov k 100.výr. vzn 

ČSR; odovzdávanie výroč. cien 

Pamiatky a múzeá za aktivity v 

obl.ochrany kult.dedičstva s 

galakoncertom.

Tlač publikácií o sakrálnom 

dedičstve v Nitre, publ. a 

Nitriansky hrad Sj/Aj verzia, 

podpora podujatí zážitkovou 

formou - promo stánok, koleso 

šťastia, aktivity pre deti, 

vydanie príležitostnej pečiatky

Mesto Nitra: 7 080 €                   

dotácia MK SR: 20 000 €



Projekt SP 1-4

Využívanie kultúrneho dedičstva – Zoborský kláštor

Propagácia pamiatky, podpora aktivít, sprístupnenie pamiatky počas víkendov zážitkovou formou so 

sprievodcom,  regionálne vzdelávanie pre žiakov materských a základných škôl, predstavenia pre deti 

Podujatia: Noc kostolov, Nitra, milá Nitra, Sviatok sv. Svorada, SDCR, DEKD 

2018-2019 Útvar propagácie a cestovného ruchu 

Odbor kultúry

NOCR

ÚPaCR: 3 000 €

NOCR: 1 000 €

Realizácia podujatí zážitkovou 

formou na Zoborskom 

kláštore: Svetový deň 

sprievodcov CR - uvedenie 

bedekra do života, Deň 

dobrovoľníctva, Noc kostolov, 

Popoludnie na kláštore, 

slávnosti Nitra, milá nitra, 

Cyrilometodské putovanie, leto 

na Zoborskom kláštore (júl - 

august, bezplatné prehliadky), 

DEKD, Svetový deň cestovného 

ruchu       zážitkové jazdy 

konským povozom po Zobore a 

k Zoborskému kláštoru, jazda 

turistickým vláčikom k 

Zoborskému kláštoru - 

september

ÚPaCR: 2 500 €                                                   

Zoborský skrášlovací spolok - 

dotácia z NSK: 1800 €

Projekt SP 1-5

Knižný sprievodca o Nitre v anglickom jazyku v edícii SPECTACULAR SLOVAKIA v počte 500 ks  

(rozsah strán: cca 80, skladacia mapa vo vnútri) a dotlač knižného sprievodcu o Nitre v slovenskom 

jazyku v počte 500 ks  s cieľom predaja a distribúcie cez kníhkupectvá

2018 Útvar propagácie a cestovného ruchu 

(Turistické informačné centrum Nitra), 

NOCR

vlastné zdroje mesta 2 500 €

NOCR – 2 500 €

Tlač 500 ks v AJ z dotácie NSK

zrealizované Prípravné práce k bedekru 

(ÚPaCR): 2 998 €                                          

NOCR: 2 500 €                                           

Dotácia z NSK (ÚPaCR) na tlač 

bedekrov v AJ: 1 800 €

Projekt SP 1-5

1. Podpora aktivít súkromného sektora v oblasti rozvoja cestovného ruchu

2. Spolupráca s ubytovacími zariadeniami v meste Nitra 

Pravidelné vyhodnocovanie návštevnosti, spätná väzba od ubytovaných hostí, príprava ponuky podľa 

zloženia návštevníkov, umiestnenie propagačných materiálov o Nitre v SJ a AJ na izbách v hoteloch

2018-2019 1. Útvar propagácie a cestovného ruchu 

2. Útvar propagácie a cestovného ruchu 

 (Turistické informačné centrum Nitra), 

NOCR

1. vlastné zdroje mesta

10 000 €

2. vlastné zdroje mesta 

2 500 €

NOCR – 2 500 €

1) Rozšírenie dotačnej politiky 

mesta Nitry  o oblasť:  podpora 

a rozvoj cestovného ruchu v 

meste Nitra                                      

2) spolupráca s ubytovacími 

zariadeniami, poskytnutie 

propagačných materiálov o 

Nitre v SJ a AJ, trhacie mapy 2x 

ročne     

1.) Dotácie z rozpočtu ÚPaCR: 

30 000 €                                                                                                                                                       

2.)  tlač propagačných 

materiálov (ÚPaCR) : 500 €

Projekt SP 1-5

Rozšírenie ponuky o produkty ,,Zážitky v Nitre,, pre firemnú klientelu:

- Pivnice pod Nitrianskym hradom, Múzeum medoviny, Varenie tradičnej nitrianskej medoviny, 

včelárstvo a vytáčanie medu v Nitre...

2018-2019 Útvar propagácie a cestovného ruchu

NOCR

NOCR – 3 000 € zrealizované propagácia, online marketing, 

inzercia, zabezpečenie 

sprievodného programu 

(NOCR): 3 373 € 

Projekt 1-6

Revitalizácia verejných priestranstiev a vnútroblokov sídla

Obnova a doplnenie mobiliáru 

2018-2019 Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia – Stredisko mestských služieb

vlastné zdroje mesta 

500 000 €

obnova mobiliáru, výmena 

smetných nádob, opravy 

detských ihrísk, opravy lavičiek, 

vybudovanie plota

SMS: 94 150 €

vlastné zdroje OKČaŽP

vlastné zdroje mesta

2018-2019: 34 000 €

10 000 € hashtag, 

20 000 € Nitra na siedmich 

pahorkoch (2 500 € projekt, 17 500 €  

výroba a osadenie mestských prvkov 

na  pahorkoch)

4 000 € označníky lokalít

Projekt SP 1-5

Realizácia a napĺňanie cieľov zo strategického a koncepčného dokumentu „Ďalšie smerovanie NOCR 

a destinácie NITRA v rokoch 2018-2020“

Komunikačná stratégia a budovanie imidžu mesta s cieľom zatraktívniť mesto ako turistickú destináciu

- Hashtag # nitra

Vypracovanie technickej dokumentácie a osadenie Hashtag # nitra v centre mesta

- „Nitra na siedmich pahorkoch“

Vypracovanie projektovej dokumentácie, výroba a osadenie mestských prvkov so symbolom hlaholiky 

na siedmich pahorkoch (Zobor, Hradný kopec, Kalvária, Borina, Vŕšok, Martinský vrch, Dražovský 

kopec),  označenie QR kódmi, propagácia

- Dobudovanie označníkov lokalít

(Nitriansky hrad, Kalvária)

- Celoročná ponuka degustácií vín z Nitrianskej vinohradníckej oblasti, 5 TOP eventov v destinácii

2018-2019 Útvar propagácie a cestovného ruchu

NOCR

1) Projekt Nitra na siedmich 

pahorkoch (odbor investičnej 

výstavby):

2 580 €                                                                

3) Označníky lokalít (ÚPaCR): 3 

478 €                                                   

NOCR: 1 368 €

1) Vypracovaný realizačný 

projekt: Nitra na siedmich 

pahorkoch - prvky hlaholiky 

(súbor prvkov drobnej 

architektúry)                                 

2) projekt Hasgtag Nitra: 

nezrealizovaný, Komisia pre 

územné plánovanie a 

architektúru neodporučila 

realizáciu Hasghtagu podľa 

predloženého návrhu                                          

3) Dobudovanie označníkov 

lokalít: Kalvária, Chrenová, 

Martinský vrch 



Projekt SP 1-7

Revitalizácia areálov predškolských a školských zariadení

Regenerácia prvkov zelenej a drobnej architektúry vrátane komunikácií vybraných areálov MŠ a ZŠ na 

základe pasportizácie zelene a posúdenia súčasného stavu 

1. MŠ Alexyho – drobná architektúra, oplotenie, chodníky

2. MŠ Dolnočermánska – chodník, oplotenie

3. ZŠ Na Hôrke – drobná architektúra, prvky zelene, vonkajšie spevnené plochy

2018 Odbor školstva, mládeže a športu

Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

Projekt Modrá škôlka

vlastné zdroje mesta

3./ súčasť projektu v rámci 

IROP

1./zrealizované 09/2018              

2./zrealizované 10/2018              

Mesto Nitra

1./ 121 085,28 €                         

2./ 72 120 €

Projekt SP 1-7

Zeleň predškolských a školských areálov

1. Určenie prioritizácie zásahov na jednotlivých plochách.

2. Obstaranie projektových dokumentácií revitalizácie jednotlivých areálov MŠ a ZŠ.

3. Realizácia navrhovaných zásahov – asanácia drevín, ošetrenie drevín a realizácia náhradných 

výsadieb v zmysle spracovaných PD podľa bodu 

4. Doplnenie prvkov DI a inej voľnočasovej infraštruktúry

2018-2019 Útvar hlavného architekta 

Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia 

Odbor školstva, mládeže a športu 

vlastné zdroje mesta

750 000 €

OKČaŽP/2018 - výrub 31 ks 

suchých a nebezp.stromov v 

zmysle projektu pasportizácie 

čo je 1. fáza opatrení

Dendrologický prieskum 

všetkých MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta a 7 

základných škôl (Cabajská, 

Benkova, Nábrežie mládeže, 

kn. Pribinu, kráľa Svätopluka, 

Topoľová, ZUŠ Rosinského)

vlastné zdroje mesta

Projekt SP 1-8.1

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Vypracovanie koncepčného a systémového projektu slúžiaceho na vybudovanie zariadení pre 

zadržiavanie vody v krajine, obmedzovania odtoku vody na území mesta v rámci budovania prvkov 

modrej infraštruktúry

2018-2019 Útvar hlavného architekta,   Odbor 

komunálnych činností a životného 

prostredia

vlastné zdroje mesta

Iné zdroje

Odhadovaná výška nákladov 

projektu 10 000 €

Momentálne nie je vyhlásená 

výzva EŠIF. Možnosť 

obstarania z vlastných zdrojov, 

podmienené schválením 

finančných prostriedkov v 

rozpočte mesta. 

Projekt SP 1-8.1

Zníženie rizika negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Zelené strechy – úprava mikroklímy, pozitívny vplyv na energetickú bilanciu stavieb, úprava vodnej 

bilancie v urbanizovanom prostredí prostredníctvom vodozádržných opatrení

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia – Stredisko mestských služieb

vlastné zdroje mesta

100 000 €

Mesto Nitra je neoprávneným 

žiadateľom v rámci výzvy 

OPKŽP na vodozádržné 

opatrenia v urbanizovanej 

krajine

Projekt SP 1-8.2

Mestská stratégia adaptácie na zmenu klímy

1/ Výskumná a aplikačná činnosť v oblasti voľby vhodných sortimentov drevín pre mestské prostredie 

prostredníctvom posúdenia existujúcich výsadieb z pohľadu rezistencie na mikroklimatické danosti, 

2/ Modelové výsadby na vybraných plochách v správe mesta Nitry s cieľom evaluácie vhodnosti 

výberu druhov stromov a krov s perspektívou adaptácie na mestskú mikroklímu

3/ Posúdenie, porovnanie a návrh modelov manažmentu správy sídelnej zelene, optimalizácie 

pestovateľských zásahov a odhadu finančnej náročnosti v závislosti od vybraných kategórií zelene 

/trávniky, krovité výsadby, kvetinové záhony letničkové a trvalkové, výsadby stromov/.

4/ Vzorové modely manažmentu zrážkovej vody v sídle – technické riešenia komunikácií, prícestných 

vsakovacích pásov, dažďových záhrad, melioračných opatrení na sídliskách a pod

2018-2019 Útvar hlavného architekta 

Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia 

Spolupráca:

FZKI SPU v Nitre

IROP - PO 4 ŠC 4.3.1

40 976,35 €

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta  2 156,65 €

Ukončené verejné 

obstarávanie na dodávateľa. 

Termín ukončenia dokumentu 

12/2019

IROP: 40 976,66 €                         

Mesto Nitra:  2 156,67 €

Projekt SP 1-8.2

Zníženie energetickej efektívnosti verejných budov

1. Rekonštrukcia bývalého kina LIPA

2. Rekonštrukcia bytového domu Olympia

3. Rekonštrukcia bytového domu Dvorčianska

4. Rekonštrukcie školských budov

5. Rekonštrukcia Amfiteáter

6. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v poliklinikách

7. Iné verejné budovy podľa aktuálneho stavu

8. Rekonštrukcia KD Kynek

2018-2019 Službyt Nitra s.r.o.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

OPKŽP

vlastné zdroje

1. 600 000 €

2. 200 000 €

3. náklady v zmysle PD

4. náklady v zmysle PD

5.  náklady v zmysle PD

6.  náklady v zmysle PD

7.  náklady v zmysle PD

8. 446 000 €

2./ plán rekonštrukcie v roku 

2019

8./ v realizácii, termín 

ukončenia 05/2019

1./výmena okien-Službyt Nitra      

3./OvaR spracováva PD         4./ 

MŠ Štiavnická  zrealizované 

09/2018 , MŠ Beethovenova 

zrealizované 09/2018                                        

5./opravy prevádzkovej budovy 

I.etapa             6./oprava 

sociálny zariadení poliklinika 

Klokočina            

7./ -                                                

1./ 34 686,4 €                                                                                            

3./náklady na PD 19 890 €  

4./MŠ Štiavnická 

276 058,39 €, MŠ 

Beethovenova 430 000,-€

5./ 53 975,18 € 

6./ 17 966,8 €

8./ 440 067 €



Projekt SP 1-9

Generel zelene 

Bilancuje jestvujúce plochy zelene, najmä plochy zelene v zastavanom území a v správe obce (mesta), 

zhodnocuje stav funkčného využitia a priestorového pôsobenia a jej kvalitu, resp. mieru poškodenia 

plôch zelene. Bilancuje kvantitatívne charakteristiky mestskej  zelene, najmä výmery a kapacity plôch v 

zastavanom území. Hodnotí potenciálne možnosti ďalšieho rozvoja jednotlivých druhov zelene v 

zastavanom území. Generel zelene je doplnený základnými podkladmi o intenzitných triedach údržby 

zelene ako pomôcky k riadeniu údržby zelene. Predmetom generelu je mestská zeleň.

2018-2019 Útvar hlavného architekta 

Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia 

IROP - PO 4 ŠC 4.3.1

57 126,66 €

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta           3 006,34 €

Prebieha verejné obstarávanie 

na dodávateľa strategického 

dokumentu

IROP: 57 126,66 €

Mesto Nitra: 3 006,67 €

Projekt SP 1-10

Sieť udržiavaných Mestských a lokálnych parkov (Brezový háj, Mikovíniho, Tokajská, Mestský park, 

Borina, Popradská/Kmeťová)

1/ Projekčná príprava

2/ Optimalizácia údržby zelených parkových plôch na území mesta Nitry vrátane valorizácie 

rozpočtových kapitol.

3/ Rozvoj a budovanie siete lokálnych parkov v dochádzkových vzdialenostiach najmä v rámci 

obytných súborov s cieľom rovnomerného využívania a zaťaženia zelených plôch funkciou 

krátkodobej rekreácie

2018-2019 Útvar hlavného architekta 

Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia 

IROP – PO 4 ŠC 4.3.1

1 345 620,9 €

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta           70 822,15 €

1./ Mestský park v Nitre

2./ Brezový háj v Nitre

3./ Mestský les Borina

- schválené projekty, avšak pre 

nedostatok alokácie 

nerealizované

- 2/2019 navýšenie alokácie v 

rámci IROP

4./ Vnútroblok Párovce

5./ Vnútroblok Popradská- 

Kmeťová

- prebieha VO

6./ Vnútroblok Mikovíniho

7./ Vnútroblok Tokajská

- schválené projekty

IROP:

1 447 023,89 €

Mesto Nitra:

76 159,16 €

Projekt SP 1-11

Budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov (cca 50ks)

- zlepšenie systému zberu odpadu vybudovaním ekologických a ekonomických polopodzemných 

kontajnerov

2018-2019 Nitrianske komunálne služby

 s.r.o.

zdroje NKS

180 000 €

v r. 2018 vybudovaných 34 ks 

polopodzemných kontajnerov

NKS: 117 921 €

Projekt SP 1-11

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov 

Opatrenie: Nákup 120 l nádob na triedený zber (papier, plasty) do rodinných domov vrátane ich 

vývozu

2018-2019 Nitrianske komunálne služby

 s.r.o.

vlastné zdroje 

OPKŽP

Odhadovaná výška nákladov

600 000 € (vozidlo na vývoz + 16000 

nádob)

projekt neúspešný                         v r. 2018 zakúpených 700 ks 

nádob na plast (120 l)

NKS: 10 500 €

Projekt SP 1-11

Nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálnymi skládkami v obci 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Riešenie problému  

s nakladaním s komunálnym odpadom nelegálnymi skládkami v lokalite Orechov Dvor. 

2018-2019 Odbor sociálnych služieb

Nitrianske komunálne služby s. r. o. 

financovanie OP ĽZ ŠC 6.1.1

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta

Projekt nerealizovaný, Výzva 

OP ĽZ zameraná na nakladanie 

s komunálnym odpadom a 

nelegálne skládky, uzavretá 

11/2018

Projekt SP 1-12

Dobudovanie kanalizácie  v MČ ( Dolné a Horné Krškany, Zobor, Šúdol)

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

1 000 000 €

1./Kanalizácia Krškanská 

termín ukončenia 04/2018                                        

2./Kanalizácia Roľnícka termín 

ukončenia 11/2018

1./241 990,-€                             

2./234 000,-€

Projekt SP 1-12

Kanalizácia Kynek II. etapa

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

400 000 €

Kanalizácia Šúdolská-A. Točíka 

dokončenie termín uknčenia 

06/2019

Mesto Nitra: 249 955 €

Projekt SP 1-12

Kanalizácia MČ-Šúdolská ul. 3.etapa

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

550 000 € 

zrealizované 11/2018 Mesto Nitra: 550 000,-€

Projekt SP 1-12

Kanalizácia MČ –ul. Na Dolinu 1. etapa

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

134 000 € 

zrealizované 11/2018 Mesto Nitra: 132 000,-€

Projekt SP 1-12

Kanalizácia MČ – ul. Sadová II. etapa

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

235 000 € 

zrealizované 11/2018 Mesto Nitra: 234 000,-€



Projekt SP 2-1

Generel dopravy /v rámci PUM/

Územný generel dopravy mesta (ÚGD) je  modernou metódou priestorového plánovania, vypracúva 

sa ako prehlbujúca problematika pred územným plánom alebo po ňom a bude súčasťou Plánu 

udržateľnej mobility . Obsahom aj postupom je ÚGD prierezový rozvojový dokument, kde sa riešia 

interakcie územia a dopravy so všetkými zložkami a nárokmi na priestor, definované najmä týmito 

charakteristikami a faktormi rozvoja:

1. Sociodemografické podmienky a hospodársky potenciál územia.

2. Ekologické podmienky funkčnosti územia, jeho častí a prvkov.

3. Územno-technické podmienky celku a jeho funkčných častí, tzn. rozloženie základných funkcií v 

priestore a ich vzájomné vzťahy.

4. Nadregionálne a regionálne priestorové požiadavky.

5. Dopravnoplánovacie predpoklady bilancií trendov dopravy.

Špecifickou etapou ÚGD sú scenáre na podklade vízie smerovania záujmov mesta, účasť občanov, 

investorov a správcov na procese výberu vhodných konceptov a návrhu rozvoja územia. Na podklade 

ÚGD môže štátna a miestna správa rozhodovať o variantoch nových investícií, ochrane územia aj 

záujmoch slabších účastníkov plánovacieho procesu.

6. Tvorí východiskový podkladový materiál pre obstaranie Plánu udržateľnej mobility.

2018-2019 Útvar hlavného architekta 

Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia 

IROP – PO1 ŠC 1.2.1

790 780 €

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta

41 620 €

Projekt realizovaný, termín 

ukončenia 11/2019 

IROP: 790 780 €                         

vlastné zdroje: 41 620 €

Projekt SP 2-1

Príprava nového územného plánu Mesta Nitry

- prieskumy a rozbory územia

2019 Útvar hlavného architekta vlastné zdroje

15 000 €

plán začatia realizácie v roku 

2019 súťažou návrhov v 

spolupráci s KOMARCH

Projekt SP 2-2

Sieť bezpečných cyklotrás

1. Vodná ulica - Zelokvet  1,7 km, 

2. Priemyselná ulica - Dolné Krškany 1,0 km, 

3. Nitra - Dražovce I.etapa a II.etapa 3,7 km,  

4. Mlynárce – Diely – Klokočina (Hviezdoslavova tr.) 3,80 km, - dobudovanie priechodov pre cyklistov – 

cestná svetelná signalizácia vrátane dopravného značenia – Hviezdoslavova tr.,

5. Klokočina – Borina- Holého – Autobusová stanica Nitra 2,5 km, 

6. Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj.Wilsonovo nábr. – Nábrežie Mládeže pri SPU),

7. Chrenová I. etapa Tr.A.Hlinku- Akademická ul. – Nábrežie Mládeže 3,0 km, 

8. Chrenová II. Etapa Tr.A.Hlinku – Dlhá ul. 2,0 km, 

9. Autobusová stanica  Nitra – Štúrova ul. 1,5 km, 

10. Wilsonovo nábrežie (Univer.most)- Mostná – Jesenského ul.(park Sihoť) 2,0 km

11. Cyklochodník Nitra I. a II. etapa

12. cyklotrasa-podjazd pod univerzitným mostom Tr. A. Hlinku (IV.etapa)

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja Celkové náklady:

5 815 651 €

IROP – PO1 ŠC 1.2.1

Cyklotrasy: 3,4,5,6,8,9,10,11

5 524 868 €

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta

290 782 €

1./ nerealizovaná

2./ nerealizovaná

7./ nerealizovaná

12./ štádiu PD

3./ prebieha VO

4./ prebieha VO

5./ v realizácii

6./ prebieha VO

8./ v realizácii

9./ prebieha VO

10./ v realizácii

11./ v realizácii

IROP:

5 519 736,57 €

Mesto Nitra:

290 512,45 €

Projekt SP 2-2

Rozšírenie staníc projektu zdieľania bicyklov

- navýšenie počtu staníc 

2018 Útvar hlavného architekta

ARRIVA a.s.

Počas realizácie existujúcich 

siedmich staníc  zdielaných 

bicyklov bola s obchodnou 

riaditeľkou spoločnosti Arriva 

konzultovaná možnosť 

rozšírenia staníc na území 

mesta v zmysle spracovanej 

koncepcie.  Informovala , že s 

realizáciou ďalších staníc  budú 

uvažovať  v II. etape po 

preverení využitia zdielaných 

bicyklov. Dosiaľ nerealizované 

rozšírenie staníc. Vhodné 

preveriť nové polohy a doplniť 

lokality  pre umiestnenie staníc 

do koncepcie na základe 

komunikácie s užívateľskou 

verejnosťou.

iné zdroje 

Priorita č. 2 : Mobilita v meste  Nitra



Projekt SP 2-4

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

Hlavná aktivita sa člení na dve podaktivity praktickú a teoretickú. 1/ Praktická časť- pilotná schéma 

participatívnej tvorby verejných politík v previazaní na implementáciu pilotného projektu č.9 Návrh 

stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých a 2/ teoretická časť- analyticko-metodicko-

legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe. 

Súčasťou pilotnej schémy projektu je vytvorenie riadiaceho výboru so zástupcov mesta, ÚNSS a 

ďalších expertov zo zainteresovaných organizácií, analýza existujúcej situácie v oblasti prístupnosti v 

meste Nitra, vytvorenie pracovných skupín pre jednotlivé oblasti prístupnosti, okrúhle stoly a verejná 

diskusia s vyústením do tvorby Stratégie prístupnosti mesta Nitry a jej príprava pre schválenie MZ v 

Nitre.

2017-2019 Mesto Nitra

Odbor sociálnych služieb

Referát projektového manažmentu

OP EVS-PO1-ŠC 1.1

13 991,98 € 

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta

700 €

projekt v realizácii; plánované 

ukončenie august 2019; 

Strátegia prístupnosti mesta 

Nitry pre všetkých bude 

schválená v MZ v Nitre do 

30.6.2019

OP EVS: 13 900 €

Mesto Nitra: 700 €

Projekt SP 2-4

Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

300 000 €

spracováva sa projektová 

dokumentácia, termín dodania 

PD 04/2019

Mesto Nitra:

PD 54 672 €

Projekt SP 2-4

Miestne komunikácie a chodníky - opravy

1. MK Sadová

2. MK Plynárenská

3. chodník Kláštorská k LÚ Zobor (vrátane VO)

4. SO MK Nábrežie mládeže (od NKS po areál bývalého Zväzarmu)

5. Stavebné úpravy s rozšírením vozovky v križovatke „Štúrova-Štefánikova“

6. SO MK J. Kráľa

7. Ostatné komunikácie podľa potreby

8. Ostatné chodníky podľa potreby

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta:

1.   500 000 €

2.   650 000 €

3.   200 000 €

4.   140 000 €

5.   131 000€

6.   –

7.   874 000 €

8.   626 100 €

1./ nerealizovaná

2./ nerealizovaná

3./ nerealizovaná

5./ nerealizovaná

6./ nerealizovaná

4./ zrealizované 08/2018       7./ 

zrealizované v priebehu roka  

8./ zrealizované v priebehu 

roka

Mesto Nitra

4./134 922 €                             

7./ 1 824 041 €                        

8./ 478 397 €

Projekt SP 2-4

Oprava mostu pri Kompostárni

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

177 592 €

zrealizované 06/2018 Mesto Nitra: 177 592 €

Projekt SP 2-4

Lokálne opravy cestnej komunikácie

2018-2019 Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia – Stredisko mestských služieb

vlastné zdroje

600 000 €

oprava chodníkov, výtlkov  v 

roku 2018

Mesto Nitra: 648 908 €

vlastné zddroje

Projekt SP 2-4

Nákup servisnej techniky pre údržbu miestnych komunikácií

2018 Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia – Stredisko mestských služieb

vlastné zdroje

500 000 €

servisná technika na 

zametanie, na vývoz odpadu z 

cintorína a na zimnú údržbu

Mesto Nitra:  402 000 €

Projekt SP 2-4

Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a cestnej 

svetelnej signalizácie v rámci zvýšenia bezpečnosti v meste

Výmena za LED svietidlá nižšej spotreby a s autonómnym stmievaním v nočných hodinách (možnosť 

etapizácie)

2018-2019 Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia 

7 554  ks svietidiel

vlastné zdroje mesta

EŠIF

dodávateľský úver

(odhad 3 500 000 €)

obnova  svietidiel VO Mostná 

ul., VO Štúrova a VO Dražovce 

Mesto Nitra:

Mostná: 176 264 €

Štúrová: 169 356 €

Dražovce: 165 312 €

Projekt SP 2-4

Výmena osvetlenia na Mostnej ulici

- riešenie bezpečnosti na ulici so smart prvkami

2018 Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia

Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

vlastné zdroje mesta

450 000 €

VO Mostná Kmeťkova -

Modernizácia a integrácia 

bezpečnostno-informačného 

systému VO

Mesto Nitra:  169 356 €

Projekt SP 2-4

Výmena osvetlenia v mestskej časti Krškany

- riešenie svetelnej situácie a absencie rozhlasu prostredníctvom smart stĺpov

2018 Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

vlastné zdroje mesta

300 000 €

Vybudovanie miestneho 

rozhlasu v Horných a Dolných 

Krškanoch 

Mesto Nitra: 28 853 €

Projekt SP 2-4

Bezpečné priechody pre chodcov

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

Odbor komunálnych činností a životného 

prostredia - Stredisko mestských služieb

vlastné zdroje

65 000 €

Nasvietenie priechodov  v 

počte 13 ks

Mesto Nitra: 139 892 €

Projekt SP 2-5

Budovanie nových parkovacích plôch

1.  parkovisko Diely Rýnska, pod Nitrazdrojom

2.  parkovisko Štiavnická

3.  záchytné parkoviská v súlade s PUMM

4.  dva parkovacie domy 

5.  Ostatné menšie parkovacie plochy

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta:

1. 296 000 €

2. 120 000 €

3. náklady v zmysle PD

4. 2 x 2 mil. €  

5. 176 500 €

1./ pripravená PD , príprava ÚR 

a SP

2./zrealizované 06/2018        

5./Párovská 2-4-6, Rozšírenie Ľ. 

Okánika 8, Ždiarska

Mesto Nitra:

2./117 120 €                             

5./79 604 €



Projekt SP 2-5

Odbočovací pruh a parkovisko Škultétyho 

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

150 000€

plán ralizácie v roku 2019

termín ukončenia 6/2019

Mesto Nitra: 129 819,87 €

Projekt SP 2-6

1./Obratisko cestnej verejnej a osobnej dopravy Dvorčianska ul.

2./Obratisko cestnej verejnej a osobnej dopravy Jarabinova ul.

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja IROP PO1 ŠC 1.2.1

vlastné zdroje mesta

1.  155 000 €

2.  66 000€

1./ PD pripravuje sa stavebné 

povolenie

2./ PD pripravuje sa stavebné 

povolenie

Projekt SP 2-6 

Prepojovacia komunikácia Novozámocká - Dlhá

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

15 600 000 €

nerealizvované

Projekt SP 2-6

Preložka cesty I/64 Nitra – Komjatice

Cesta v trase  od obce Komjatice po križovatku Nitra – Juh, ktorá je súčasťou rýchlostnej cesty R1 

Trnava – Banská Bystrica ako 4 – pruhovú komunikáciu. Vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie 

komunikácie v celej trase pre mesto Nitra v najbližšom období je potrebné riešiť realizáciu min. prvých 

2. etáp podľa návrhu: 

1. etapa -  turbookružná križovatka Nitra – Juh (s priemerom až 72 m) s hodinou kapacitou až 4500 

vozidiel za hod. (na návrhu už mesto pracuje), ako prvé  je potrebné majetkové vysporiadanie,

2. etapa - odklon I/64 medzi mestom Nitra a obcou Ivánka pri Nitre v polovičnom profile,

3. etapa - realizácia v polovičnom profile už od obce Komjatice,

4. etapa - realizácia preložky cesty  v celom profile.

2018-2019 Útvar hlavného architekta - referát 

dopravy

Slovenská správa ciest

štátny rozpočet vypracovaný ídeový zámer      I. 

etapy- turbookružnej 

križovatky  a dohodnuté 

budúce správcovstvo. Príprava 

a realizácia stavby nie je v 

kompetencii Mesta Nitra, 

potrebné dohodnúť s 

Ministrestvom dopravy a 

výstavby SR. 

Celkové náklady určí rozpočet 

stavby.                                                     

iné zdroje - štátny rozpočet

Projekt SP 2-6

Privádzač Nitra- Selenec

Privádzač Nitra – Selenec, spájajúci cestu I/65 – Zlatomoravecká s rýchlostnou cestou R1.

2019 Útvar hlavného architekta - referát 

dopravy

Slovenská správa ciest

štátny rozpočet NDS obstarala PD pre stavebné 

povolenie v roku 2009. 

Príprava a realizácia stavby nie 

je v kompetencii Mesta Nitra, 

potrebné dohodnúť s NDS.  

celkové náklady stavby podľa 

PD v roku 2009 tvorili 1,172 

mld. Sk.                                                    

iné zdroje - štátny rozpocet

Projekt SP 2-6

Realizácia tzv. malého južného obchvatu mesta

Nová komunikácia od cesty I/64 - Novozámocká cez miestnu komunikáciu Priemyselná k ceste III. tr. 

Dlhá ako prvá etapa. Mesto má spracovanú realizačnú dokumentáciu. Komunikácia môže pokračovať 

až na cestu I/51 - Levická a následne až na cestu I/65 – Zlatomoravecká.

2019 Útvar hlavného architekta - referát 

dopravy

Slovenská správa ciest

vlastné zdroje mesta

štátny rozpočet

Vydané územné rozhodnutie, 

potrebné zabezpečiť 

majetkovoprávne 

vysporiadanie pozemkov a PD 

pre stavebné povolenie a 

realizáciu. 

Celkové náklady určí rozpočet 

stavby.   Mesto Nitra, resp. iné 

zdroje - štátny rozpočet

Projekt SP 2-6

Riešenie protihlukových stien

Vzhľadom na podstatné zvýšenie nákladnej dopravy na rýchlostných  komunikáciách  R1 a R1a pre 

potreby strategického  parku je potrebné riešiť ochranu obytných území  proti zvýšenej hlukovej a 

emisnej záťaži v časti Kynek a Kalvária.

2018-2019 Útvar hlavného architekta - referát 

dopravy

Národná diaľničná spoločnosť

Granvia Construction, Eurovia SK

štátny rozpočet NDS a.s. zabezpečila hlukovú 

štúdiu v lokalite Kynek a na 

základe výsledkov vyhlásila 

10.8.2018 VO na vypracovanie 

PD pre územné rozhodnutie a 

stavebné povolenie. Súťaž bola 

zrušená a bude vyhlásené nové 

VO v priebehu I. polroka 2019.  

Listom zo dňa 7.1.2019 NDS 

informuje, že v zmysle Zákona 

č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a 

kontrole hluku vo vonkajšom 

prostredí zabezpečuje 

vypracovanie Strategických 

hlukových máp a Akčných 

plánov ochrany pred hlukom , 

ktorých výstupom bude 

opätovné posúdenie hluku v 

území blízkosti 

prevádzkovaných úsekov 

dialnic a rýchlostných ciest, 

ako aj návrh lokalít určených 

na prioritnú ochranu pred 

hlukom návrhom 

protihlukových opatrení.

iné zdroje - Štátny rozpočet



Projekt SP 2-6

Nabíjacie stanice pre elektromobily

- vybudovanie 5 nabíjacích staníc 

2018 Útvar hlavného architekta

Spoločnosť ZSE a.s.

rozpočet spoločnosti ZSE a.s. Mesto Nitra pre výstavbu 

navrhlo 5 lokalít: pri  poliklinike 

Klokočina, pri poliklinike 

Chrenová, pri Msú v Nitre, pri 

zimnom štadióne a pri areáli 

UKF na Dražovskej ulici.  V 

súčasnosti prebieha príprava 

nabíjacej stanice pred zimným 

štadiónom. Od realizácie na 

Dražovskej ulici  ZSE upustilo.

V spolupráci so ZSE a.s. 

Bratislava boli umiestnené a  

zrealizované 3  nabíjacie 

stanice pri poliklinike 

Klokočina, poliklinike Chrenová 

a pri Msú v Nitre.  

Nabíjacie stanice a súvisiace 

vedenia a zariadenia realizuje 

ZSE a.s. Na vlastné 

náklady.Pozemky pod 

stanicami sú vo vlastníctve 

Mesta Nitra.

Projekt SP 3-1

Vybudovanie kúpaliska s celoročným využitím – Kúpalisko Sihoť

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

9 000 000 €

uznesenie MZ, ktoré zadalo 

podmienky pre projektovú 

dokumentáciu

Projekt SP 3-2

Rekonštrukcia Zimného štadióna Jesenského ul. Nitra

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

1 000 000 €

štátna dotácia

zrealizované 10/2018 Dotácia Úrad vlády SR:

331 259,54 €

Projekt SP 3-3

Modernizácia Futbalového štadióna FC Nitra

2018-2019 Nitrianska investičná, s.r.o. vlastné zdroje mesta

4 000 000 €

dotácia SFZ - 2 400 000 €

zrealizované 8/2018 Nitrianska investičná, s.r.o. a 

Mesto Nitra:

4 550 846,20 €

Dotácia SFZ: 2 400 000 €

Dotácia z Úradu vlády SR: 

1 700 000 €

Projekt SP 3-5

Skvalitniť ŽP na území mesta obnovou verejných priestorov – regenerácia a dobudovanie

Cintorín Nitra-Chrenová (lokalita Selenec) – I. etapa

- prístupové a obslužné chodníky, spevnené plochy, oplotenie, pripojenie médií, hrobové miesta v 

sektoroch S1-S12, objekt s obradnou sieňou

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

1 100 400 €

v realizácii, termín ukončenia 

08/2019

Mesto Nitra:

1 205 823,94 €

Projekt SP 3-7

Zlepšenie energetickej efektívnosti a technického stavu ZŠ

1. ZŠ Beethovenova – sociálne zariadenia, vrátane rozvodov

2. ZŠ Na Hôrke – sociálne zariadenie, vrátane rozvodov

3. ZŠ Kniežaťa Pribinu – rozvody vody

4. ZŠ Novozámocká – výmena okien

5. ZŠ Škultétyho – sociálne zariadenia, vrátane rozvodov

6. ZUŠ – oprava strechy a prebudovanie bývalej telocvične na koncertnú sálu

2018-2019 Odbor školstva, mládeže a športu

Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

vlastné zdroje mesta

1. 300 000 €

2. 300 000 €

3. 200 000 €

4. 100 000 €

5. 300 000 €6. -

4./ v reailzácii, termín 

ukončenia 03/2019 

5./v realizácii termín ukončenia 

04/2019 (II.etapa)                                     

6./v realizácii termín ukončenia 

05/2019

1./zrealizované 12/2018        

2./zrealizované 12/2018        

3./zrealizované 10/2018        

5./(I etapa)zrealizovaná 

08/2018      

Mesto Nitra:

1./114 276,19 €                         

2./117 550,25 €                         

3./176 394,92 €                         

4./118 956,80 €                         

5./I.etapa 118 621,25 € II.etapa 

115 885,25 €              6./134 

386,68 €

Projekt SP 3-8

Zlepšenie energetickej efektívnosti a technického stavu MŠ

1. MŠ Štiavnická – zateplenie

2. MŠ Beethovenova – celková rekonštrukcia (zateplenie, strecha)

3. MŠ Rázusova – strecha, ríny, zvody

4. MŠ Benkova – sociálne zariadenia

5. MŠ Zvolenská – sociálne zariadenia

6. MŠ Bazovského – strecha, svetlíky

7. MŠ Dobšinského (Martinský vrch) – rekonštrukcia a dostavba

8. MŠ/ZŠ Na Hôrke – sociálne zariadenia, šatne

9. MŠ Novozámocká – sociálne zariadenia

10. MŠ Topoľová – zateplenie

11. MŠ Bazovského – zateplenie

12. MŠ Štefánikova - zateplenie

2018-2019 Odbor školstva, mládeže a športu

Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

IROP PO2 ŠC 2.2.1

vlastné zdroje mesta

1. 600 000 €

2. 1 500 000 €

3. náklady v zmysle PD

4. náklady v zmysle PD

5. náklady v zmysle PD

 

6. náklady v zmysle PD

7. 2 823 361 (žiadosť IROP 964 800 € 

spolufinancovanie mesta 1 858 561 

€) 

8. 308 000 € (žiadosť IROP – 

spolufinancovanie mesta 15 400 €)

9. náklady v zmysle PD

10. -12. náklady v zmysle PD

10./ nerealizované

11./ nerealizované

12./ nerealizované

9./ plán realizácie 2019

7./ v realizácii termín 

ukončenia 12/2019

8./ prebieha VO

1./ zrealizované 09/2018       2./ 

zrealizované 09/2018        3./ 

zrealizované 08/2018        4./ 

zrealizované 12/2018        5./ 

zrealizované 06/2018        6./ 

zrealizované 09/2018

Mesto Nitra:

1./ 276 058,39 €                        

2./430 000 €                             

3./69 312,96 €                            

4./94 380 €                               

5./47 118,40 €                            

6./79 782 €                               

7./ IROP: 916 560 €

Mesto Nitra: 

1 695 948,71 €

Projekt SP 3-9

Zlepšovanie odborných kompetencií žiakov ZŠ 

42 jazykových a technických učební v 11 ZŠ

2018 Odbor školstva, mládeže a športu

Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

IROP PO2 ŠC 2.2.2

vlastné zdroje mesta

551 000 € spolufinancovanie 5% z 

vlastných zdrojov mesta 29 000 €

Schválených 11 projektov v 

rámci IROP. Verejné 

obstarávanie na všetky školy 

na ex ante kontrole na 

Riadiacom orgáne.

IROP: 691 004,33 €

Mesto Nitra: 36 368,65 €

Priorita č. 3 : Lepší život v meste Nitra



Projekt SP 3-10

Športom k zdraviu a zábave – dobudovanie školských areálov

1.ZŠ Tulipánová – vybavenie telocvične, rekonštrukcia multifunkčného ihriska s povrchom na futbal, 

ochranné siete

2.ZŠ Kniežaťa Pribinu – rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska

3.Multifunkčné ihrisko pri Mestskej hale – rekonštrukcia

4.CVČ – výstavba multifunkčného ihriska v areáli CVČ

5. Revitalizácia futbalového ihriska ČFK Nitra

2018-2019 Odbor školstva, mládeže a športu

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Nitrianska investičná, s.r.o. 

Dotácia z Úradu vlády 

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta

vlastné zdroje mesta

1. 9 000 €

2. 15 000 € (žiadosť o dotáciu)

3. 47 000 €

4. 800 000 €

5. 200 000 €

4./ termín ukončenia 06/2019 1./zrealizované 10/2018        

2./zrealizované 12/2018        

3./zrealizované 06/2018

4./zrealizované 08/2019

Mesto Nitra:

1./ 53 590,86 €                           

2./23 986,56 € (z toho 10 000 € 

dotácia Úrad vlády SR)                                        

3./52 260 €

4./ Mesto Nitra: 25 818€,

Dotácia Úrad vlády SR: 

50 000 €

5./ Mesto Nitra: 249 219 €

Dotácia Úrad vlády SR: 

200 000 €

Projekt SP 3-10

Športom k zdraviu a zábave – športové a multifunkčné haly

1. Športová hala Hlboká

2. Multifunkčná hala Diely

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja vlastné zdroje mesta

1. 910 000€

2.  -

2./realizácia zrušená 

uznesením MZ

1./ v realizácii, termín 

ukončenia 04/2019

1./ Dotácia Úrad vlády SR: 

700 000 €

Mesto Nitra:

209 521 €

Projekt SP 3-10

Dobudovanie verejnej infraštruktúry pre šport a voľný čas

Rekonštrukcia športových objektov a výstavba nových voľnočasových prvkov – street work out park, 

fitnes dráhy

2018-2019 Službyt Nitra s.r.o.

Odbor školstva, mládeže a športu

Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

vlastné zdroje mesta

100 000 €

1./ Službyt: rekonštrukcia 

kúpaliska - šatne a 3 bazény

2. opravy mestskej haly, 

kúpeľa, tenisových kurtov, 

vybudovanie hokejbalového 

hriska, vybudovanie atletickej 

dráhy  a rekonštrukcie iných 

šport. zariadení

1./ Službyt: 71 537,81 €

2./ Mesto Nitra:

758 845,68 € 

Projekt SP 3-11

Dobudovanie verejnej infraštruktúry pre šport a voľný čas

Rekonštrukcia tenisového areálu

2018-2019 Službyt Nitra s.r.o.

Odbor školstva, mládeže a športu

Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

vlastné zdroje mesta

štátna dotácia

1 000 000 €

výmena povrchov v halách 

zrealizované 12/2018

Dotácia Úrad vlády SR: 

200 000 €

Projekt SP 3-12

Komunitné centrum Dražovce

Zriadenie komunitného centra v Dražovciach rekonštrukciou časti existujúcej základnej školy za 

účelom poskytovať sociálne služby, vykonávať aktivity a zabezpečovať činnosti v zmysle §24d zákona o 

sociálnych službách pre celú komunitu a taktiež pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí sú 

ohrození sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti a možnosti sa spoločensky začleniť.

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

Odbor sociálnych služieb

IROP PO2 ŠC 2.1.1

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov

Projektový zámer schválený, 

PD, pripravuje sa stavebné 

povolenie 

IROP: 345 280,35 €

Mesto Nitra: 18 172,65 €

Projekt SP 3-12

Komunitné centrum Krškany

Zriadenie komunitného centra v Krškanoch rekonštrukciou časti existujúcej základnej školy za účelom 

poskytovať sociálne služby, vykonávať aktivity a zabezpečovať činnosti v zmysle §24d zákona o 

sociálnych službách pre celú komunitu a taktiež pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí sú 

ohrození sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti a možnosti sa spoločensky začleniť.

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

Odbor sociálnych služieb

IROP PO2 ŠC 2.1.1

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov

Projektový zámer schválený, 

PD, pripravuje sa stavebné 

povolenie 

IROP: 115 043,67 €

Mesto Nitra: 6 054,93 €

Projekt SP 3-12

Rekonštrukcia detských jaslí v pôsobnosti mesta Nitry

Rekonštrukcia objektov mestských detských jaslí, ktoré poskytujú sociálnu službu v zmysle § 32b 

zákona o sociálnych službách.

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

Odbor sociálnych služieb

IROP PO2 ŠC 2.1.1

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov

nerealizované, mesto Nitra sa 

nezapojilo do výzvy IROP, výzva 

uzavretá 9/2018

Projekt SP 3-12

Výstavba nových detských jaslí v pôsobnosti mesta Nitry

na základe potreby výstavba nových detských jaslí

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

Odbor sociálnych služieb

IROP PO2 ŠC 2.1.1

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov

nerealizované, mesto Nitra sa 

nezapojilo do výzvy IROP, výzva 

uzavretá 9/2018

Projekt SP 3-14

Komunitné centrum Orechov dvor

Zriadenie komunitného centra v lokalite Orechov Dvor výstavbou novej účelovej budovy s cieľom 

poskytovať sociálne služby, vykonávať aktivity a zabezpečovať činnosti v zmysle §24d zákona o 

sociálnych službách pre celú komunitu a taktiež pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí sú 

ohrození sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti a možnosti sa spoločensky začleniť a 

samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja OP ĽŽ – prebieha vyhodnotenie 

žiadosti o NFP

337 368 €

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta 16 868 €

verejno-obchodná súťaž v 

príprave na dodávateľa stavby, 

začiatok výstavby 3/2019

OP ĽZ: 320 499,98 €

Mesto Nitra: 16 868,42 €



Projekt SP 3-14

Služba včasnej intervencie – rekonštrukcia objektu bývalého archívu na Kyneku

Rekonštrukciou objektu bývalého archívu na Kyneku zriadiť službu včasnej intervencie, ktorá sa 

poskytuje v súlade s § 33 zákona o sociálnych službách a ktorá sa môže poskytovať ambulantnou 

sociálnou službou a terénnou sociálnou službou prostredníctvom terénneho programu.

2018-2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

Odbor sociálnych služieb

IROP PO2 ŠC 2.1.1

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta

nereflekovanie na výzvu; 

Služba včasnej intervencie 

kompatenčne patrí do VÚC; 

Projekt SP 3-14

NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Účelom je zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obci s prítomnosťou 

MRK a zamestnávanie 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov v obci s 

prítomnosťou MRK. Finančné zdroje je možné použiť na mzdy a odvody zamestnávateľa a ostatné 

náklady súvisiace  s výkonom terénnej sociálnej práce.

2017 – 2019 Odbor sociálnych služieb Úrad splnomocnenca vlády pre MRK, 

MV SR

predpokladaný výška projektu 128 

600 €

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta

projekt v realizácii; koniec 

projketu  31.10.2019; 

plánovanie zapojenia sa do 

druhej fázy projektu. 

Úrad splnomocnenca vlády pre 

MRK:

128 600 €

Mesto Nitra: 6 430 €

Projekt SP 3-14

NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Účelom je zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre a  zamestnávanie 3  

komunitných pracovníkov v obci  s prítomnosťou MRK. Finančné zdroje je možné použiť na mzdy a 

odvody zamestnávateľa a ostatné náklady súvisiace  s výkonom komunitnej sociálnej práce.

2017 - 2019 Odbor sociálnych služieb Úrad splnomocnenca vlády pre MRK, 

MV SR

predpokladaná výška projektu 70 

700 €

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta

nečerpané finančné 

prostriedky; problém s 

obsadením odborného garanta 

projektu

Projekt SP 3-14

Výstavba a rekonštrukcia nájomných bytov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít

Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Zlepšené formy 

bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania.

2018 - 2019 Odbor sociálnych služieb

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

financovanie OP ĽZ, ŠC 6.1.1

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta 

nereflektovanie na výzvu; 

nevyhnutná koncepcia 

spracovania riešenia rómskej 

otázky v meste Nitra.

Projekt SP 3-14

Realizácia miestnej komunikácie lokalita Orechov Dvor

Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Realizácia miestnej 

komunikácie vedúcej do lokality Orechov Dvor od konečnej autobusovej zastávky Jakuba Haška po 

Komunitné centrum Orechov Dvor. 

2018 – 2019 Odbor sociálnych služieb

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

financovanie OP ĽZ, ŠC 6.1.1

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta

plánovaná výzva február 2019 

prostredníctvom OP ĽZ; 

momentálne prebieha 

prostredníctvom NP Podpora 

vysporiadania pozemkov v 

MRK vysporiadanie pozemkov 

pod cestou na Orechov Dvor 

Projekt Projekt SP 3-16 

Výstavba bytov nižšieho štandardu Súľovská/ Krškany – Staromlynská

Výstavba bytov nižší štandard – Súľovská ulica v počte 10 b.j. + TV– bytový fond určený pre 

obyvateľov, pre ktorých nižší štandard znamená určitý posun v úrovni bývania,  

nejde o riešenie bývania pre neplatičov a marginalizované skupiny, ide o vytvorenie cenovo 

dostupného bývania pre klientov napr. Mestskej ubytovne, kde je poskytované ubytovanie prevažne v 

obytných miestnostiach.

2018 – 2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja ŠFRB

MDV SR

350 000 € 

vlastné zdroje mesta

Zrušený projekt pre danú 

lokalitu

Projekt SP 3-16 

Výstavba štartovacích bytov BD Hlboká

Výstavba štartovacích bytov pre mladých a mladé rodiny – BD Hlboká – prestavba slobodárne na 

nájomné byty v počte 35 b.j. +TV– sú to cenovo dostupné štartovacie byty významné z hľadiska 

zabránenia odlivu mladej populácie a motivovania súčasného mladého obyvateľstva dostatočnou 

ponukou bývania

2018 – 2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja ŠFRB

MDV SR

1 200 000 € 

vlastné zdroje mesta

v realizácii, termín ukončenia 

03/2019

Mesto Nitra a ŠFRB: 

1 074 070,65 €

Projekt SP 3-16 

Výstavba bytov bežný štandard Diely

Výstavba bytov bežný štandard – Diely III BD  C 307- 33 b.j. + TV

2018 – 2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja ŠFRB

MDV SR

3 200 000 € 

vlastné zdroje mesta

v realizácii, termín ukončenia 

11/2019

Mesto Nitra a ŠFRB: 

1 891 171,64 €

Projekt SP 3-16 

Výstavba bytov bežný štandard Diely

Výstavba bytov bežný štandard – Diely III BD  C 405- 48 b.j. +TV

2018 – 2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja ŠFRB

MDV SR

3 500 000 € 

vlastné zdroje mesta

Pozastavený projekt



Projekt SP 3-16 

Výstavba bytov bežný štandard Diely

Výstavba bytov bežný štandard – Diely III BD  C 406 – 48 b.j. +TV

2018 – 2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja ŠFRB

MDV SR

3 500 000 € 

vlastné zdroje mesta

Pozastavený projekt

Projekt SP 3-16 

Výstavba bytového domu Tehelná

Výstavba bytov bežného standardu v počte 220 b.j. + TV

2018 – 2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja ŠFRB, dodatočné prostriedky, úver, 

vlastné zdroje mesta

15 000 000 €

Pozastavený projekt

Projekt SP 3-16 

Výstavba bytového domu Krčméryho

Výstavba bytov bežného standardu v počte 53 b.j. + TV

2018 – 2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja ŠFRB, dodatočné prostriedky, úver, 

vlastné zdroje mesta

2 200 000 €

Pozastavený projekt

Projekt SP 3-17

Externý výťah ZPS Zobor

Vybudovanie externého výťahu v Zariadení pre seniorov ZOBOR pre potreby klientov, nakoľko 

existujúci interný výťah je nepostačujúci nielen pre klientov  a ich rodinných príslušníkov ale aj pre 

celkovú prevádzku zariadenia.

2018 - 2019 Odbor sociálnych služieb

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

IROP PO2 ŠC 2.1.1

spolufinancovanie 5% z vlastných 

zdrojov mesta

ZPS Zobor bol neoprávneným 

subjektom v rámci výzvy IROP

Projekt  SP 3-19

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

- v súčasnosti  domy s opatrovateľskou službou ,  riešia predovšetkým potrebu bývania seniorov a nie 

využívanie  opatrovateľskej služby

- projekt vyžaduje preklasifikovanie na domy seniorov s nájomnými bytmi pre seniorov

- projekt vyžaduje preklasifikovanie súčasnej stavby  na bytový dom s nájomnými bytmi;

- rozšírenie verejného nájomného bytového sektora

2018 - 2019 Odbor sociálnych služieb

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

vlastné zdroje mesta zmena účelu užívania stavby

Projekt SP 3-22

Profesionálny domov – rodinné domy

Výstavba skladaných domov ako nájomné domy pre znevýhodnené skupiny obyvateľov

2018 - 2019 Odbor sociálnych služieb

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

vlastné zdroje mesta projekt pozastavený

Projekt SP 3-23

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti (CIZS)

Integrácia vybraných sociálnych služieb a primárnej zdravotnej starostlivosti na území mesta 

poskytovaných verejnými a neverejnými poskytovateľmi vrátane podpory zdravia – pilotný projekt v 

rámci SR /Nitra Drážovce (projektová príprava)

2018 - 2019 Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

Odbor sociálnych služieb 

IROP – PO 2, ŠC 2.1.2 mesto Nitra sa nezapojilo do 

výzvy IROP, výzva uzatvorená 

12/2018. Predpokladaná výzva 

v 2. polovici roka 2019

Projekt SP 4-3

Spolupráca na medzinárodných projektoch, mesto Veszprém

Mesto Nitra je partnerom pri projekte ERASMUS +  v rámci kandidatúry partnerského mesta 

Veszprém na Európske hlavné mesto kultúry 2023

2018-2019 Útvar propagácie a cestovného ruchu 

SPU v Nitre

zrealizované, projekt bol 

ukončený v decembri 2018

Projekt SP 4-5

Rozšírenie partnerskej spolupráce

Podpis Memoranda o spolupráci s mestom Roding, Nemecko 

Návrh spolupráce v oblasti smart city s mestom Klagenfurt v Rakúsku a v spolupráci s Britskou 

ambasádou vytypovanie a oslovenie mesta vo Veľkej Británii

2018

2018-2019

Útvar propagácie a cestovného ruchu 

Britská ambasáda

1) Memorandum s mestom 

Roding  bolo podpísané v júni 

2018                                                          

2.)   Mesto Nitra oslovilo Mesto 

Klagenfurt, dostali sme 

zamietavú odpoveď, Mesto 

Klagenfurt nemá záujem 

zvyšovať počet partnerských 

miest                                                                                           

Projekt SP 4–6

3D pamiatky GDIS – digitalizácia pamiatok

Rozšírenie existujúceho geografického informačného systému mesta o národné kultúrne pamiatky a 

pamätihodnosti a definovanie modulov potrebných na používanie systému. Definovanie jednotlivých 

pamiatok a pamätihodností prostredníctvom textových a obrazových častí s využitím dostupných 

možností zobrazenia. Spracovanie 3D modelov jednotlivých pamiatok a pamätihodností spolu s 

prepojením na GMIS.

2018-2019 Útvar hlavného architekta 

Odbor kultúry 

Útvar propagácie a cestovného ruchu 

vlastné zdroje existujúci GIS bol rozšírený o 

NKP a pamätihodnosti a 

moduly potrebné na 

používanie systému boli 

zadefinované, 3D modely ztiaľ 

nerealizované vzhľadom na 

finančnú náročnosť projektu a 

technické riešenie

napĺňanie databáz je v štádiu 

rozpracovanosti, prebieha 

vytváranie zoznamu 

pamätihodností a NKP, ktoré 

budú dynamicky v prepojení 

vyobrazené na vebe  a v 

informačnom systéme

Priorita č. 4: Partnerstvo v meste Nitra


