
      UZNESENIA  MZ              k zasadnutiu 11. 03. 2021 

   

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) 102 - 14. 03. 2013 - realizovať návrh postupu riešenia otáčania autobusov mestskej  dopravy  
  v Krškanoch, ktorý  je  uvedený  v  písomnom  vyhodnotení  plnenia  
  uznesenia č. 301/2012-MZ zo dna 15. 11. 2012, predložený na zasadnutí   
  mestského zastupiteľstva dna 14. 03. 2013    
- uviesť alternatívy možného financovania realizácie (obratisko) 
       NT: 03. 11. 2020 

K: MZ 
mat. č. 1023/2013                                                                              Z: prednosta MsÚ  
 
3) 385 - 14. 12. 2017- predložiť jednotlivé opatrenia na posúdenie dotknutým odborným komisiám  

 a pravidelne raz štvrťročne predkladať celý materiál mestskému zastupiteľstvu
       T: 1 x štvrťročne  

NT: 31. 01. 2021 
          K: MZ 
mat. č. 1253/2017        Z: prednosta MsÚ  
 

4) 313 - 18.10.2018 - bod a) zabezpečiť    obstaranie    územnoplánovacieho    podkladu –  
urbanistickú štúdiu celého územia priestorovo-funkčného celku Nová 
Chrenová  v   rozsahu vymedzenom  Územným plánom mesta Nitra              
s nasledovným postupom spracovania: 

I. pre územie priestorovo-funkčného celku Združenia Nová Chrenová              
v  rozsahu  dotknutého  Vrábeľskou ul.  o veľkosti cca 5,4   ha 
financované plne Združením Nová Chrenová 

II. pre územie priestorovo-funkčného celku Nová Chrenová v rozsahu 
širších územných vzťahov, t. j. cca  60  ha a predložiť vypracovanú 
urbanistickú štúdiu, prípadne jej spracovanú etapu  na zasadnutia MZ 

        -  bod c)  zabezpečiť   presun  finančných  prostriedkov určených v rozpočte 
   ÚHA na obstaranie Územného plánu  zóny Nová Chrenová I., Nitra 

     na obstaranie územnoplánovacieho podkladu v zmysle bodu a)" 
                    - bod d)    pripraviť návrh dodatku č. 1 Zmluvy č. j. 2810/2018/ÚHA  

so združením  Nová  Chrenová   pre  možnosť  spolufinancovať 
               obstaranie územnoplánovacieho  podkladu  v zmysle bodu a)" 

NT: 31. 01. 2021 
K: MR, MZ 

  mat. č. 1605/2018        Z: hlavný architekt mesta  
 
   5)   65 – 07. 05. 2020 – v bode 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: poverení zodpovední zam. 



6) 79 - 26. 05. 2020  -   pred realizáciou investičnej akcie zvolať pracované rokovanie zástupcov  
     VMČ, pracovníkov príslušných odborov, prípadne člena odbornej komisie    
     MZ spojené s tvaro miestnou ohliadkou, na ktorom bude prerokovaný  
     rozsah  a spôsob realizácie prác. Výsledky pracovného rokovania  
     primerane zapracovať do realizačnej dokumentácie a spracovanú  
     dokumentáciu následne zaslať  na príslušné VMČ, prípadne príslušnú  
     odbornú komisiu  na pripomienkovanie  T: trvale -1 x polrok 

            NT: 15. 01. 2021 
                              K: MZ 

mat. č. 527/2020        Z: vedúci OIVaR 
 
7) 143 - 18. 06. 2020 -  zabezpečiť primerané podmienky a požadovanú starostlivosť počas  

   výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov s diagnózou Diabetes    
   mellitus na Základnej škole Škultétyho od nového školského roka  
   2020/2021 a  následne. Vybaviť školu požadovaným personálnym  
   zabezpečením  vzhľadom na integráciu žiakov s touto diagnózou  

NT: 31. 01. 2021 
          K: MZ 
mat. č. 553/2020        Z: prednosta MsÚ  
  
8) 277 - 12. 11. 2020 - bod 1) -  predložiť mestskému zastupiteľstvu "Návrh nových opatrení  

       na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí   
       Dražovce a Dolné Krškany      

             - bod 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 - decembra  
       2020 a  čo mesto pripravuje v danej oblasti  

T: do 28. 02. 2021 
           K: MZ 
mat. č. 1601/2018        Z: prednosta MsÚ  
 
9) 295 - 12. 11. 2020 - predložiť na najbližšie zasadnutie komisie pre financovanie, správu  

    majetku a podnikateľskú činnosť a na najbližšie zasadnutie výboru  
  mestskej časti č. 2   návrh na ukončenie nájomnej zmluvy k pozemku pred  
  bytovým domom  Štefánikova tr. 116, na ktorom sa nachádza verejné  
  parkovisko. Zároveň  odbor majetku predloží na komisiu pre financovanie,  
  správu majetku a podnikateľskú činnosť aj návrh na ukončenie všetkých  
  nájomných zmlúv rovnakého charakteru, ktoré má mesto uzatvorené  
  v  rámci celého svojho územia   T: najbližšie riadne  

     zasadnutie MZ 2020   
  NT: 28. 02. 2021 
 K: MZ 

mat. č. 701/2020         Z : vedúci odboru majetku  
 
10) 296 - 12. 11. 2020 -  predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva kontrolnú správu  

  k plneniu uznesenia č. 144/2018-MZ zo dňa 17.05.2018     
 T: 28. 02. 2021 

           K: MZ 
mat. č. 702/2020         Z: prednosta MsÚ 
             vedúci soc. odboru 
             Službyt Nitra, s. r. o. 
 

 

 



11) 34 - 04. 02. 2021 -  vykonať všetky potrebné kroky smerujúce k zabezpečeniu respirátorov  
     v zmysle schvaľovacej časti uznesenia               T: do konca februára 2021 

                       K: MZ 
mat. č. 756/2021        Z: prednosta MsÚ  
 

  12) 37- 04. 02. 2021 - zabezpečiť právnu analýzu, ktorá objasní rozsah právomocí a kompetencií  
Cestného správneho orgánu a Krajského dopravného inšpektorátu. Informatívnu 
správu o výsledku analýzy predložiť na najbližšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva      T: najbližšie MZ 

          K: MZ 
(Samostatná správa, mat. č. 759/2021)     Z: prednosta MsÚ  
 

 

 

UZNESENIE  MR 

 

13) 222 - 11. 03. 2003 – bod 2) zabezpečiť predloženie polročných správ na zasadnutia MR a MZ 
  T: 1 x ročne  
  K: MR, MZ 
 (Samostatná správa, mat. č. 745/2021 a mat. č. 746/2021) Z: prednosta MsÚ 

 

14) 102 – 26. 01. 2021  -  vypracovať Informatívnu správu ohľadom finančných dopadov COVID  
19  na  rozpočet Mesta Nitra  od marca 2020 – do januára 2021  

T: 16. 02. 2021 
          K: MZ 

 (Samostatná správa, mat. č. 748/2021)      Z: prednosta MsÚ  
 
 15) 103 – 26. 01. 2021 - pripraviť plán opatrení boja proti COVID 19  T: 16. 02. 2021 

          K: MZ 
   mat. č. 749/2021         Z: prednosta MsÚ 

 


