
mat. č. 1601/2018 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 277/2020-MZ zo dňa 12.11.2020 
 
k bodu : Informatívna správa „Návrh opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov     

mestskej časti Dražovce a Horné a Dolné Krškany“ 
 
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa  11. 03. 2021 
 

I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre   
u k l a d á 
prednostovi Mestského úradu v Nitre 
1. predložiť mestskému zastupiteľstvu "Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských 

problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné Krškany  
T: február 2021 
K: MZ 

2. informovať obyvateľov MČ Dražovce a MČ Horné Krškany o zrealizovaných opatreniach, 
ktoré mesto Nitra vykonalo s  cieľom  riešenia spoločenských problémov v spomenutých 
MČ vo vzťahu riešenia MRK v termíne september 2019 - december 2020, a  čo mesto 
pripravuje v danej oblasti  

T: do 28. 02. 2021 
II. 

P l n e n i e: 
 K uvedenej problematike boli vytvorené pracovné skupiny, ktoré aktuálne spracovávajú 
nové prioritné oblasti, ktoré sa ukazujú ako problematické v mestských častiach so zvýšenou 
koncentráciou MRK. 
 Pôvodných 12 opatrení sa zmenilo na 6 prioritných oblastí: 

1. Dodržiavanie zákonov a nariadení (legálnosť stavieb, nedoplatky...) 
2. Prevencia kriminality (bezpečnosť, kamerový systém...) 
3. Vzdelávanie a voľný čas (EduNRoma) 
4. Sociálne služby (bývanie, zdravie, terénna práca, komunitné centrá..) 
5. Zamestnanosť (aktivačné práce, pracovné návyky, sociálny podnik, MOPS..) 
6. Interkultúrna spolupráca (kultúra, spolužitie, dotačné výzvy...) 
 
V jednotlivých oblastiach bude zadefinovaný popis problému, východiskový a cieľový stav, 

čo bolo uskutočnené v r. 2019-2020, čo sa robí aktuálne, návrh okamžitých riešení a návrh 
dlhodobých riešení. Zástupcovia dotknutých mestských častí budú vyzvaní jednotlivými 
pracovnými skupinami na pripomienkovanie predloženého návrhu nových opatrení. 
 

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, ktorá spôsobila výpadky zainteresovaných 
pracovníkov, navrhujeme nový termín na predloženie opatrení na májové zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. 
 
 Uznesenie sa plní, navrhujeme nový termín kontroly: 20.05.2021 

 
                      Mgr. Martin Horák, v.r. 
                         prednosta MsÚ 
Spracovala:  
PhDr. Naďa Šimová, v.r. 
vedúca OSS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


