
k zasadnutiu  MZ   04. 02. 2021 

 

                                                    Uznesenia MZ 

 
1) 181 – 14.  12.  1995 - bod a)  informovať  o   výsledkoch  verejných  a   užších    súťaží  
           vyhlásených Mestom Nitra vždy na najbližšom zasadnutí MZ                           
                     bod b)  informovať  o   uskutočnených  zákazkách  na  dodanie  tovaru,   
                                               služieb, stavebných prác a potravín v hodnote od 5 000,- € bez DPH 
                   bod c)  pri verejných obstarávaniach nad 15 tis. Eur do komisie  
               pre vyhodnocovanie súťažných návrhov zaradiť poslanca MZ  
            T: trvale 
           K: MZ 

       mat. č. 19         Z: prednosta MsÚ  
 
2) 335 - 13.10.2016  - v súčinnosti s Mestskou políciou v Nitre zabezpečiť v pravidelných 
   štvrťročných intervaloch predkladanie informatívnej správy o evidovaných 
  porušeniach dodržiavania povolených otváracích hodín reštauračných a 

pohostinských zariadení na území mesta Nitra, ako aj spôsob riešenia 
takýchto porušení     T: trvale 

         K: MZ 
       mat. č. 906/2017        Z: prednosta MsÚ 
          
3) 285 - 05. 09. 2019 bod 1a) -  predložiť návrh zriadenia zón zákazu státia pre nákladné  

vozidlá (nad 3,5 t) a vozidlá s určenou nadrozmernou dĺžkou  
(dodávkové vozidlá N1 dlhšie ako 5,3 m, traktory,  
autobusy a pod.) s časovým obmedzením od 18.00 h do 8.00 h 
spolu s návrhom riešenia dopravného značenia s dopravným 
inšpektorátom    T: 01. 01. 2020 

           NT: 30. 12. 2020 
  mat. č. 253/2019                                   K: MZ 
             Z: odbor dopravy MsÚ

  
4) 387 - 12.  12.  2019 – bod 6) -  predložiť  na  zasadnutia  MZ  materiály  vyžiadané  

na prerokovanie v zmysle výrokovej časti tohto uznesenia 
           NT: 15. 12. 2020 
           K: MZ 
 mat. č. 354/2019        Z: prednosta MsÚ  
               a dotknuté odbory MsÚ 
 
5) 65 - 07. 05. 2020 – bod 2) - predložiť   Mestskému  zastupiteľstvu  v  Nitre  v  roku 2021  

Informatívnu správu o vyhodnotení prvého kola akcie EHMK  
SR 2026 a vyúčtovanie finančných prostriedkov pridelených                       
na prípravu kandidatúry  T: najbližšie MZ 

                                           K: MZ 
  mat. č. 500/2020        Z:vedúci odboru projektového 
                         a strategického riadenia 
 
6)  149 - 18. 06. 2020 -  bod 2) -  Odborné stanovisko k návrhu plnenia záväznej časti  

      Územného plánu mesta Nitra bod 1.13 ... 
         obstarať a schváliť Územný plán zóny ....pre celú  

       MČ Janíkovce. Termín plnenia, návrh na rozpočet. 
              -   bod 3) - predložiť Informatívnu správu o stave, funkčnosti  

a majetkových pomerov vo vzťahu: 
  - k protipovodňovému systému v MČ Janíkovce a návrhy na    

      optimalizáciu a sfunkčnenie protipovodňového systému v MČ    
      Janíkovce 



    -  k prístupovým cestám do rozvojových lokalít 37, 37a, 38, CD 
    -  k poľným cestám podľa zvykového práva v MČ Janíkovce  

a návrhy na optimalizáciu a sfunkčnenie týchto ciest 
     T: najbližšie MZ (riadne alebo  

mimoriadne MZ, ktoré bude skôr) 
            NT: 30. 11. 2020 
           K: MZ 
  mat. č. 559/2020        Z: hlavný architekt mesta 
 

7) 188 - 10. 09. 2020  -  predložiť návrh úpravy rozpočtu mesta - návrh opatrení  
na úsporu výdavkov v hospodárení mesta v roku 2020    

T: najbližšie riadne MZ 
          NT: 31. 12. 2020 

           K: MZ 
  mat. č. 593/2020        Z: prednosta MsÚ  
 

8) 339  - 10. 12. 2020  - bod f)  na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci január 2021  
predložiť materiál k rozdeleniu schém dotačného financovania 
z prostriedkov uvoľnených z Rezervného fondu mesta   
v nasledovnom členení: 

- 600 000 € na dotácie športovým klubom, 
- 170 000 € na dotácie na kultúru, kreatívny priemysel 

a kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, 
- 30 000 € na dotácie na sociálnu oblasť, 
- 20 000 € na dotácie na cestovný ruch, 
- 15 000 € na dotácie na neformálne vzdelávanie 

                                                                            T: 31. 01. 2021 
K: MZ 

   mat. č. 689/2020       Z: prednosta MsÚ  
 


