
                                                    UZNESENIA   MZ   k zasadnutiu MZ 22.4.2021 
 

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) 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) 144 - 17. 05. 2018 - bod 1) -  spracovať dokumentáciu a zabezpečiť postup a všetky súvisiace  

kroky   smerujúce k zmene účelu využitia stavieb podľa 
schvaľovacej časti tohto  uznesenia  

    - bod 2) -  spracovať dodatok k VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania  
s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov 
s podmienkami  prideľovania bytov v bytových domoch Janka 
Kráľa 2 a Bernolákova 16          NT: 30. 03. 2021 

                                                                                                                              K: MR, MZ 
 mat. č. 1417/2018               Z: prednosta MsÚ  

         vedúci odboru soc. služieb 
         riaditeľ Službyt Nitra s r. o.  

     
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. 03. 2021 

K: MR, MZ 
   mat. č. 1605/2018       Z: hlavný architekt mesta  
 



5) 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: 31. 03. 2021 
   mat. č. 253/2019                                   K: MZ 

         Z: odbor dopravy MsÚ
  
6) 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 
NT: 22. 04. 2021 

          K: MZ 
        je splnené,         Z: prednosta MsÚ 

     (mat. č. 1417/2018)                  vedúci soc. odboru   
                         Službyt Nitra, s. r. o.  
 
7) 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 
          NT: 23. 03. 2021 
          K: MZ 
 mat. č. 689/2020       Z: prednosta MsÚ  
 
8) 34 – 04. 02. 2021 - vykonať všetky potrebné kroky smerujúce k zabezpečeniu  

respirátorov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia         
T: 28. 02. 2021 

         NT: 22. 04. 2021 
                                                                                                   K: MZ 

mat. č. 756/2021       Z: prednosta MsÚ 
 

9)   35 - 04. 02. 2021 -  predkladať štvrťročne informatívnu správu o vyhlásených výzvach                       
a podaných projektoch o ktoré sa uchádza mesto Nitra  

T: štvrťročne 
          K: MZ 
 mat. č. 757/2021       Z: vedúci proj. a strateg. riadenia 

         
10)  100 – 17. 03. 2021 -  na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú  

informáciu o stave a priebehu investičných akcií   
T: trvale 

                                    K: MZ 
mat. č. 801/2021        Z: prednosta MsÚ  

 


