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Dôvodová správa 
 

Akčný plán na  roky  2020  -  2021  bol  schválený  dňa  12.08.2020  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 12.11.2020 uznesením č. 276/2020-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 2020 – 2021 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  2020 - 2021. Tabuľka obsahuje 

názov projektu termín plnenia, zodpovedný odbor alebo útvar, financovanie a informáciu o 

stave realizácie projektu. 

 

Mestská rada dňa 08.04.2021 na svojom rokovaní materiál prerokovala a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie Informatívnu správu – Vyhodnotenie Akčného 

plánu k PHSR mesta Nitry na roky 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1

Opatrenie, aktivita Poznámka      Zodpovedný odbor (1)
   Financovanie 

(v EUR)

Priorita podľa 

PHSR

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.)

FINANCOVANIE- SUMA (vlastné zdroje 

/ERDF/iné zdroje - uviesť)

Príprava nového Územného plánu mesta Nitra, I. etapa                                                                                                                                                                                                                               

- stretnutia s občanmi MČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- obstaranie spracovateľa

vlastné zdroje UHA v  spolupráci OVO 15 000  Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

po výbere spracovateľa II.etapa- 

vypracovanie prieskumov a rozborov 

a vypracovanie zadania

v roku 2020  začatá I. etapa 

Prípravné práce, v súčasnosti vo 

fáze prípravy podkladov pre výber 

spracovateľa  

v roku 2022 III: etapa 

prerokovanie zadania  a 

vypracovanie  variantného 

konceptu územného plánu

vlastné zdroje 

Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou externé zdroje OVaR                 

v spolupráci s ÚHA  a OD 

300000

700000

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

05/2021 žiadosť o vydanie  SP

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

- kolaudácia a spustenie prevádzky

vlastné zdroje OVaR , SMS                                       

v   spolupráci ÚHA, OD, OŽP

1 100 400  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

02/2021 realizácia vnútorného 

vybavemia  - interiér domu smútku, 

t.uk. 05/2021

zrealizované KR právoplatné 

26.6.2020, odovzdané do správy 

SMS

vlastné zdroje 1 410 888 €

Výstavba bytov bežný štandard Diely

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

MDV SR + vlastné

OVaR  

v   spolupráci ÚHA, OD, OŽP

3 200 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

v realizácii, termín ukončenia: 

02/2022

Výstavba bytov bežný štandard Diely

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

MDV SR + vlastné

OVaR  

v   spolupráci ÚHA, OD, OŽP

3 500 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované

Výstavba bytov bežný štandard Diely

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

MDV SR + vlastné

OVaR   

v   spolupráci ÚHA, OD, OŽP

3 500 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované

Výstavba bytového domu Tehelná

Výstavba bytov bežného standardu v počte 220 b.j. + TV  - EIA, (územné povolenie), 

stavebné povolenie, začiatok realizácie

ŠFRB, dodatočné 

prostriedky, úver, vlastné 

zdroje mesta

OVaR                                   

v   spolupráci ÚHA, OD, OŽP

17 500 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

prebieha proces zabezpečovania 

povolení v zmysle zmluvy 

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

vlastné zdroje OVaR                                  

v   spolupráci ÚHA, OD, OŽP

N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

prebieha proces prípravy žiadosti o 

zmenu účelu využitia stavby  na BD, 

02/2021 bola dodaná PD 

Protipožiarna bezpečnosť stavieb na 

oba objekty

Zmeny a doplnky č.2  ÚPN-CMZ v Nitre

- návrh, sea, čistopis

- v úzkej súčinnosti s VMČ2 vlastné zdroje UHA 15 000 

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

 po ukončení SEA - verejné 

prerokovanie, dopracovanie návrhu v 

zmysle pripomienok , predloženie na 

 Prebieha zisťovacie konanie SEA V roku 2020 Obstaranie 

vypracovania návrhu zmien a 

doplnkov č.2  ÚPN- CMZ.

vlastné zdroje 

Nový Územný plán mesta Nitra -   II. Etapa

- prieskumy rozbory, zadanie vlastné zdroje UHA 50 000 ( odhad)

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

po výbere spracovateľa II.etapa- 

vypracovanie prieskumov a rozborov a 

príprava podkladov pre výber 

spracovateľa  

vlastné zdroje

Zmeny a doplnky č.1  ÚPN-Mlynárce I. , Nitra

- návrh, sea, čistopis externé zdroje UHA 48 780 

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

 po ukončení SEA - verejné 

prerokovanie, dopracovanie návrhu v 

zmysle pripomienok , predloženie na 

schválenie MZ

Prebieha zisťovacie konanie SEA k 

návrhu

V roku 2020 Obstaranie 

vypracovania návrhu zmien a 

doplnkov č.1  ÚPNZ Mlynárce I.

externé zdroje - spolufinancovanie   

vlastníkom pozemku 

Územný plán zóny Šindolka I., Nitra- I. a II. Etapa

- prieskumy rozbory, zadanie externé zdroje UHA 20 000  ( odhad)
Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

po výbere spracovateľa - vypracovanie 

doplňujúcich prieskumov a rozborov a 

VO na výber spracovateľa uzatvorenie zmluvy  o úhrade 

nákladov  so spoločnosťou 

externé zdroje - spolufinancovanie   

vlastníkom pozemku 

Urbanistická štúdia Nové Mlynárce, Nitra

- návrh, prerokovanie, čistopis externé zdroje UHA 15 000 ( odhad)

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

po vyhodnotení pripomienok 

predloženie MZ

prerokovanie návrhu ÚŠ a 

vyhodnotenie pripomienok

 Obstaranie vypracovania návrhu 

UŠ

externé zdroje - spolufinancovanie  

žiadateľom 

UPP zóny Nová Chrenová 

- návrh, prerokovanie, čistopis vlastné zdroje UHA 20 200 

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

následne výber spracovatela, 

vypracovanie návrhu, prerokovanie, 

II. etapa -vypracovanie a 

prerokovanie zadania UŠ zostávajúcej 

v roku 2020 I. etapa- obstaranie  

návrhu UŠ časti  nad Vinohradmi, 

I. etapa -externé zdroje   Zzdruženie 

Nová Chrenová, II. etapa prevažne 

Mestská plaváreň 2

- PD,  ÚR iné zdroje, spolupráca so 

súkromným sektorom

OVaR 

v spolupráci s ÚHA, OD a OŽP

N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

príprava zadania pre umiestnenie 

plavárne

vlastné zdroje 

Predĺženie pešej zóny 

- dočasné riešenia a príprava PD / ÚR
vlastné zdroje ÚHA v spolupráci s OD a OŽP 250000 (odhad)

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

príprava zadania pre urbanisticko - 

architektonickú súťaž v spolupráci so 

SKA

vlastné zdroje

Lokálne centrum Klokočiny: Sandokan

- PD, ÚR
vlastné/externé zdroje

OVaR v spolupráci s ÚHA, OD 

a OŽP

N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

príprava podkladov k vypracovaniu 

zadania 

vlastné zdroje

Lokálne centrum Chrenovej: Lipa 

- variantná štúdia využitia (kultúrne centrum, obnova kina, úprava okolia)
vlastné/externé zdroje ÚHA v spolupráci s OD a OŽP

N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

príprava podkladov k vypracovaniu 

zadania 

vlastné zdroje

Lokálne centrum Diely - skatepark

- PD
vlastné/externé zdroje OŽP v spolupráci ÚHA

N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

príprava podkladov k vypracovaniu 

zadania 

vlastné zdroje 

Dobudovanie okolia autobusovej stanice

vlastné/externé zdroje

N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

Riešená koncepcia v rámci Zmien a 

doplnkov č. 2 ÚPN - CMZ

vlastné zdroje 

Akčný plán 2020 -2021

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

STAV REALIZÁCIE 2020

Územné plánovanie a výstavba
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Sieť udržiavaných Mestských a lokálnych parkov: 

Brezový háj, Mikovíniho, Tokajská, Mestský park, Borina, Popradská/Kmeťová,                                                             

Zoborské kasárne - revitalizácia parku, Kalvária, Agrokomplex (v prípade externých 

zdrojov)

externé zdroje OŽP                                       v   

spolupráci ÚHA a OD

1800000 /cca 1,2 mil. cez 

IROP/

Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra

Brezový háj, Mikovíniho, Mestský 

park - Nový park, Borina v procese 

vyhlásenia VO, Popradská/Kmeťova 

pred realizáciou, Mestský park - starý 

park - spracované PD 2021, Zoborské 

Tokajská ul - vnútroblok, realizácia 

IROP, 2020

PD - vlastné zdroje, realizácia ERDF - 

IROP

Revitalizácia verejných priestranstiev a vnútroblokov sídla

Obnova a doplnenie mobiliáru: mestský park, sídliská - centrá, nové rekreačné zóny

-v súčinnosti s VMČ 

vlastné zdroje OŽP + ÚHA 500 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra

plní sa priebežne na základe 

požiadaviek občanov a VMČ

vlastné zdroje

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Opatrenia z mestskej stratégie adaptácie na zmeny klímy

vlastné zdroje OŽP 10 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra

v príprave Koncepcia vodného 

hospodárstva pre mesto Nitra, výzva 

64 OP KŽP - spolupráca s SPU

Spracovaná Mestská adaptačná 

stratégia na zmenu klímy 2020, 

Slovholding, a.s.

zdroje ERDF

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

IROP / vlastné OŽP + ÚHA 250 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra

projekt zelenej strechy na budove 

MsÚ, príprava žiadosti o NFP na 

realitzáciu cez Envirofond

Spracovaná Mestská adaptačná 

stratégia na zmenu klímy 2020, 

Slovholding, a.s.

Envirofond

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

spolupráca s SPU na 

inventarizácii kondície 

drevín /nové výsadby za 

posledných 4 - 5 rokov/, 

vyhodnotenie stavu v 

kontexte stanovištných 

podmienok, údržby a 

druhovej skladby

OŽP 100 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra

Spracovaná Mestská adaptačná 

stratégia na zmenu klímy 2020, 

Slovholding, a.s.

ERDF - IROP

Generel zelene 

- zadanie spracované v roku 2017, vysúťažené, overené na IROP, zahajujú sa práce na 

dokumente 18.06.2020

IROP / vlastné OŽP 61 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra

Prebieha spracovanie - fa Rudbeckia, 

s.r.o.

ERDF - IROP

Budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov 

- zlepšenie systému zberu odpadu vybudovaním ekologických a ekonomických 

polopodzemných kontajnerov

- nových cca 50 ks

NKS zdroje OŽP 100 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra
V roku 2020 bolo vybudovaných 20 ks 

polopodzemných kontajnerov

vlasné zdroje 78792 €

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov 

- nákup 120 l nádob na triedený zber (papier, plasty) do rodinných domov vrátane ich 

vývozu

- 2000 ks ~

NKS zdroje OŽP 100 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra

V roku 200 bolo nakúpených 5190 

kusov  120l nádob na plast 

vlastné zdroje 85635 €

Podpora komunitného kompostovania

 - možno formou súťaže a výhry, 

- cez Mením Moje Mesto podporené 2 projekty komunitných kompostérov na Chrenovej. 

NKS zdroje OŽP 30 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra

Komunitné kompostéry cez MMM 

2019, 2020 Výstavná, Lipová ul. 

Vzhľadom na potrebu zberu BRKO z 

domácností sa plánuje podpora 

komunitného kompostovania 

rozmiestnením ďalších komunitných 

kompostérov na základe záujmu 

občanov v 2021.

Vlastné zdroje / grant MMM

Zavedenie vratného riadu na podujatiach a v mestských inštitúciách

- obmedzenia používania jednorazových plastov na podujatiach

NKS zdroje OŽP 15 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra

Malo sa začať Vianočným mestečkom 

2020, momentálne vzhľadom na Covid 

nerealizované.

Vlastné zdroje / NKS

Dobudovanie kanalizácie

- v MČ (Dolné a Horné Krškany, Zobor, Šúdol)

- Kynek 2. etapa

- Šúdolská ul. 3. etapa

- ul. Na Dolinu 1. etapa

- ul. Sadová 2. etapa

- rekonštrukcie havarijných stavov: Špitálska, Kasalova

- zmapovanie ďlších havarijných stavov

ZsVS / externé / vlastné OŽP v spolupráci OVaR N/A Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra

Kanalizácia Šúdolská A. Točíka-

dokončenie

Lokálne opravy cestnej komunikácie + debarierizácia

- konzultované s VMČ

vlastné SMS N/A Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

oprava miestnych komunikácií, 

chodníkov a výtlkov v zmysle 

požiadaviek

vlastné zdroje  410 928,8O €

Nákup servisnej techniky pre údržbu miestnych komunikácií

- ukazovatele: vek, servis

- konkretizovať: 

vlastné SMS N/A Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

žiadosť o dotáciu Environmentálny 

fond - zametacie vozidlo

zakúpenie traktor s využitím na 

cyklotrasy a zametacie vozidlo

Vlastné zdroje:

Traktor cyklotrasy 64 700 €  

Zametacie vozidlo 254 500 €

Zametacie vozidlo - Environmenátlny 

fond (5% spolufinancovanie mesto)

Životné prostredie
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Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia 

a cestnej svetelnej signalizácie v rámci zvýšenia bezpečnosti v meste

- audit VO

- výmena za LED svietidlá nižšej spotreby a s autonómnym stmievaním v nočných 

hodinách (možnosť etapizácie)

externé / vlastné SMS N/A Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

V zmysle auditu je plánovaná výmena 

LED svietidiel v rámci garantovaných 

energetických služieb, plán v roku 2022

audit VO - v roku schválený projekt v 

rámci OPKŽP, v roku 2021 plánované 

verejné obstarávanie a následne 

realizácia s termínom 6 mesiacov

Audit VO financovanie: 

OPKŽP 61 501,74 € 

Vlastné zdroje 3 236,93 €  

(spolufinancovanie 5 %)

Manuál verejných priestranstiev

- spúšťa sa verejné obstarávanie, s PHZ oslovených 6 subjektov, vrátili sa 4 CP

vlastné OŽP + ÚHA 60 000  Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

V štádiu spracovania, ateliér 

Gogolák&Grasse, 2021

Vlastné zdroje

Pasportizácia a hodnotenie zdravotného stavu zelene 

- geodetické zameranie stromov na plochách v správe a údržbe mesta Nitry, zhodnotenie 

ich kondičného stavu, návrh biotechnických opatrení s etapizáciou opatrení, štítkovanie 

drevín s priradením evidenčného čísla, vytvorenie GIS vrstvy pasportu, nadstavenie 

softwareového a hardwareového zázemia, nadstavenie systému aktualizácie údajov na 

pravidelnej báze

- rozhodnúť o postupe - spolupráca s univerzitami na dlhodobej postupnej báze /niekoľko 

rokov/, obstaranie pasportu a jeho spracovanie treťou odborne spôsobilou osobou 

/termín 1 rok/

vlastné / IROP OŽP 150 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

OŽP dal obstaranie pasportu zelene do 

rozpočtu pre rok 2021, neúspešne...v 

rámci šetrenia rozpočtových zdrojov sa 

pokúsime o nastavenie spolupráce v 

rámci možností univerzít SPU + UKF, 

spolupráca s GIS ÚHA na zvolení formy 

zberu dát a vytvorenia open source 

online platformy, prvá etapa 

spracovania predpoklad 2021

Vlastné zdroje

Výsadba kvetinových (biodiverzitných) lúk 

- výber pilotných lokalít v jednotlivých mestských častiach, jednoduché založenie 

kvetinových lúk na vybraných plochách ako komunikačného nástroja s verejnosťou. 

Možnosť rozšírenia aplikácie systému údržby trávnikov - kvetinové lúky na väčšom území 

v údržbe mesta Nitry. Mediácia s občanmi.

vlastné OŽP 27 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Výber lokalít a ich odsúhlasenie 

jednotlivými VMČ, koordinácia s 

komisiou MZ pre ŽP ohľadom 

zakladania letničkových kvetinových 

lúk, spolupráca s Botanickou 

záhradou SPU na nastavení 

biotechniky a výbere trvalkových 

zmesí na základe pilotných výsadieb v 

areáli BZ SPU / vybraných plochách v 

meste.

Vlastné zdroje

Živá rieka

- napojenie nábrežia rieky na sieť existujúcich parkov a komunikácií

- štúdia

OŽP 10 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Obstaranie PD po odsúhlasení 

rozpočtových zdrojov.

Vlastné zdroje

Pasportizácia komunikácií SMS a OD Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

plán realizácie v roku 2021 - pod 

gesciou Odboru dopravy

Stromové aleje 

- výsadba mestotvorných stromových alejí v zelených prícestných pásoch a popri 

exponovaných peších trasách s cieľom úpravy mikroklímy v území.

- určiť po dohode s VMČ IROP/Vlastné zdroje OŽP 50 000  

Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Priebežná realizácia. V roku 2020 vysadené aleje na 

Novozámockej ulici, Triede A. 

Hlinku, Hviezdoslavovej ul., 

Župnom námestí, Fatranskej ul., 

Vlastné zdroje

Ovocný sad + Komunitné záhrady

- dokončenie realizácie projektu ovocného sadu, budovanie komunitných záhrad vo 

vnútroblokových priestoroch sídlisk, ako i v novobudovaných lokálnych parkoch ako 

prostriedku sociálnej interakcie a inklúzie.
vlastné / externé OŽP 120 000  

Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Výsadba ovocných drevín zaradená 

medzi aktivity projektu OURTREES a 

podaná na schválenie na EK, výsledok 

leto 2021

ERDF H2020

Odpady - info kampaň 

- zero waste, program na školách, festival
externé (ERDF/ KŽP) OŽP 55 000  

Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Zapojenie sa do výzvy o NFP OP KŽP  ERDF OP KŽP

Starostlivosť o zvieratá v meste 

- budovanie 3 výbehov pre psy vo vybraných lokalitách Párovce, Nábrežie rieky, Čermáň, 

- obmena genofondu zvierat na hospodárskom dvore v parku, 

- vybudovanie mestského holubníka ako nástroja na reguláciu holubačej populácie

vlastné OŽP 30 000  

Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Priebežne sa realizuje obnova 

genofondu. Na základe podnetov 

VMČ sa v spolupráci s ÚHA posudzuje 

vhodnosť umiestnenia nových psích 

výbehov v meste, ide o pomerne 

citlivú a komplexnú agendu. OŽP 

nadviazalo komunikáciu s odbornou 

firmou ohľadom realizácie Mestského 

holubníka, zatiaľ bez finančného 

krytia v rozpočte, V spolupráci s ÚHA 

bude nutné vytipovať vhodný objekt 

v centre mesta...strecha Mestského 

domu navrhovaná firmou je nereálna.

Odstraňovanie čiernych skládok 

+ propagácia portálu na nahlasovanie čiernych skládok

Envirofond OŽP 100 000  

Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Nutnosť zamerať sa na prevenciu. V roku 2020 OŽP vynaložil na 

likvidáciu čiernych skládov v 

rôznych lokalitách mesta viac než 

20000€, pre rok 2021 rátame v 

rozpočte so sumou 30000€. Časť 

podnetov bola prostredníctvom 

portálu, časť cez odkaz pre 

starostu. 

vlastné zdroje

Včelie úle, hmyzie domčeky 

- na streche MsÚ

- 3 včelstvá
vlastné / Sl. zväz včelárov OŽP 2 000  

Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Po realizácii projektu zelenej strechy na 

MsÚ, v 02/2021 sa zapájame do výzvy 

Envirofondu na realizáciu vegetačnej 

strechy.
Výsadba a starostlivosť o zeleň s dobrovoľníkmi

- koly, substrát, aquaholder, zeolity, mykoríza

vlastné OŽP 5 000  

Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

priebežne na základe záujmu firiem v 

spolupráci so SMS a komisiou MZ pre 

ŽP, zabezpečenie výberu drevín, 

odborného dohľadu, náradia, 

Výsadba 25 ks stromov v lokalite 

Rýnska ulica, Nitra, v rámci 

firemného dobrovoľníctva firmy 

DS Smith.

vlastné zdroje / súkromný sektor
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Strategický dokument "Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra"

- dokončenie

IROP OD, OVaR N/A Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

schválené na zasasdnutí MZ dňa 

19.11.2020, prijatým uznesením č. 

301/2020-MZ, počiatočná fáza 

implemetácia cieľov stanovených 

v strategickom dokumetne  

IROP: 751 241 €                              vlastné 

zdroje: 39 539 €

Opatrenia určené v strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility pre mesto 

Nitra"

OD, ÚHA, OVaR N/A Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

Počiatočná fáza implemetácie cieľov 

stanovených v strategickom 

dokumetne, spúšťanie procesov 

ukľudňovania dopravy (PD), 

preferencie MHD (PD), postupná 

aplikácia parkovacej politiky. Termín - 

priebežne, na základe pridelených 

finančných prostriedkov a 

kompetencií pri plnení jednotlivých 

cieľov, nakoľko nie všetky ciele sú 

stanovené v kompetencií Mesta

Plán dopravnej obslužnosti vlastné OD 15 000  Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

nezrealizované, priama závislosť v 

súvislosti uzamretím zmluvy s 

dopravcom
Sieť bezpečných cyklotrás

1. Vodná ulica - Zelokvet  1,7 km - oprava PD, realizácia

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

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

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

pre cyklistov – cestná svetelná signalizácia vrátane dopravného značenia – 

Hviezdoslavova tr., - oprava PD, začiatok realizácie

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

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

realizácia a kolaudácia

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

PD, začiatok realizácie 

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

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

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

kolaudácia

11. Cyklotrasa-podjazd pod univerzitným mostom Tr. A. Hlinku (IV.etapa) - PD, SP, 

realizácia

12. Cyklotrasa Univerzitný most - kruhový objazd Štúrova - príprava PD

IROP / vlastné / iné 

externé

OD 1. 282 450 

3. 255 428  

 6. 1 287 304 

7. 810 950   

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

1. Vodná ulica - Zelokvet  1,7 km - 

prebieha korekcia PD

2. Priemyselná ulica - Dolné Krškany 

1,0 km - prebieha preznačenie

3. Nitra - Dražovce: I.etapa a II.etapa 

3,7 km - realizácia6. Cyklolávka cez 

rieku Nitra (prepoj.Wilsonovo nábr. – 

Nábrežie Mládeže pri SPU) - prebieha 

realizácia

7. Chrenová I. etapa Tr.A.Hlinku- 

Akademická ul. – Nábrežie Mládeže 

3,0 km - prepracovanie PD (OIVaR)

9. Autobusová stanica Nitra – Štúrova 

ul. 1,5 km - oprava PD

10. Wilsonovo nábrežie (Univer.most) 

- Mostná – Jesenského ul.(park Sihoť) 

2,0 km – prebieha kolaudačné 

konanie

11. Cyklotrasa-podjazd pod 

univerzitným mostom Tr. A. Hlinku 

(IV.etapa) - PD, SP, realizácia

12. Cyklotrasa Univerzitný most - 

kruhový objazd Štúrova - príprava PD

8. Chrenová II. Etapa Tr.A.Hlinku – 

Dlhá ul. 2,0 km – ukončené, 

skolaudové

Rozšírenie staníc projektu zdieľania bicyklov

- navýšenie počtu staníc (z 5 na 40)

vlastné OD 150 000  Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra
nezrealizované, realizácia služby -  

súkromné spoločnosti
Bezpečné priechody pre chodcov: 

Záborského/Novozámocká, 

Nábrežie mládeže, 

Levická, 

Cabajská,

Wilsonovo nábrežie/Hodálova

Tr. A. Hlinku - vedľajšia cesta - blízko atletického štadióna

Parkové nábrežie

vlastné Odbor investičnej výstavby a 

rozvoja 

Odbor komunálnych činností 

a životného prostredia - 

Stredisko mestských služieb

120 000  (2020-2025) Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

Parkové nábrežie - prebieha, vydaný 

súhlas KDI, Cabajská (OIVaR) - vydané 

určenie TDZ, riešenie 

majetkoprávnych vzťahov, pri 

ostatných prebieha prípravná fáza 

pre obstaranie/úpravu PD 

Statické posudky mostov vo vlastníctve mesta Nitra

- most cez rieku Nitra na účelovej komunikácií v mestskej časti Mlynárce (k Zelokvetu) 

- most cez rieku Nitra na účelovej komunikácií v mestskej časti Mlynárce

- most cez rieku Nitra na ul. Vodnej 

- nadcestie nad železničnou traťou Nitra - Lužianky, ul. Hollého

- lávka nad riekou Nitra, ul. Jesenského

- oceľová lávka nad železničnou stanicou v Nitre

- most cez potok Dobrotka na MK Nábrežie mládeže za hydrocentrálou

- podchod chodníka Brezový hájik - ul. Dražovská, pod cestou I/64

- most cez rieku Nitra na MK Mostná

- most cez rieku Nitra na ul. Kmeťkovej

- lávka pre peších nad severným obchvatom Nitry a ul. Dražovskou

- most cez potok Dobrotka na MK Rozmarínova ul. v mestskej časti Dražovce

- most cez potok Dobrotka na MK Kultúrnej ul. v mestskej časti Dražovce

- podchod pre peších pod Hviezdoslavovou a Dolnočermánskou ul.

vlastné OD, ÚHA, OIVaR 125 000  Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

1. most cez rieku Nitra na účelovej 

komunikácií v mestskej časti Mlynárce

2. oceľová lávka nad železničnou 

stanicou v Nitre

3. most cez potok Dobrotka na MK 

Nábrežie mládeže za hydrocentrálou

4. podchod chodníka Brezový hájik - ul. 

Dražovská, pod cestou I/64

5. most cez rieku Nitra na MK Mostná

6. most cez rieku Nitra na ul. Kmeťkovej

7. lávka pre peších nad severným 

obchvatom Nitry a ul. Dražovskou

8. most cez potok Dobrotka na MK 

Rozmarínova ul. v mestskej časti 

Dražovce

9. most cez potok Dobrotka na MK 

Kultúrnej ul. v mestskej časti Dražovce

10. podchod pre peších pod 

Hviezdoslavovou a Dolnočermánskou 

ul.

11. lávka nad riekou Nitra, ul. 

Jesenského - prebieha diagnostika    

12. nadcestie nad železničnou traťou 

Nitra - Lužianky, ul. Hollého - 

prebieha príprava podkladov k 

diagnostike 

13. most cez rieku Nitra na 

účelovej komunikácií v mestskej 

časti Mlynárce (k Zelokvetu)- 

ukončený diagnostická posudok.                         

14.most cez rieku Nitra na ul. 

Vodnej - ukončený diagnostický 

posudok

SUMA diagnostického posudku, mostu 

cez rieku Nitra na účelovej komunikácií v 

mestskej časti Mlynárce (k Zelokvetu) a 

mostu cez rieku Nitra na ul. Vodne,   

  

vlastné zdroje  5 400 € 

Doprava 
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Záchytné parkoviská v súlade s PUM pre mesto Nitra:

- železničná a autobusová stanica - rozšírenie

- Dolné Krškany, ul. Novozámocká v blízkosti okružnej križovatky - vysporiadanie majetku

- Priemyselná ul., pod mostom R1 - vysporiadanie

vlastné / externé OD, ÚHA, OVaR 400 000 (2021-2022)- 

Priemyselná ul.

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

nezrealizované
Budovanie nových parkovacích plôch

- v súlade a podľa potrieb zavedenia rezidentného systému parkovania (vnútrobloky 

Párovce, Chrenová I., Klokočina I. a pod.)

vlastné zdroje ÚHA, OD, OVaR 12 000 000 (2023 - 2025) Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

priebežne prebieha prípravná fáza k 

príprave projektových dokumentácií. 

Parkovisko Bazovského 2-10 (PD 

ukončená, nasleduje obstaranie, 

realizácia), príprava PD parkovisko 

Benkova, príprava PD parkovisko 

Borodáčova, príprava PD Parkovisko 

Na hôrke (zastrašuje OIVaR), príprava 

PD parkoviská na Párovciach 

(zastrešuje OIVaR)

Odbočovací pruh a parkovisko Škultétyho 

- realizácia

vlastné zdroje Odbor investičnej výstavby a 

rozvoja 

130 000  Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra realizácia ukončená (OVaR)
1./ Obratisko cestnej verejnej a osobnej dopravy Dvorčianska ul. 

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

- vysporiadanie pozemkov pod všetkými obratiskami

vlastné zdroje Odbor investičnej výstavby a 

rozvoja, OM 

N/A Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

Obratisko Dvorčianska ulica- vydané 

stavebné povolenie                  

Obratisko Jarabinova -  PD, 

priestorové problémy (OIVaR)
Prepojovacia komunikácia Novozámocká - Dlhá externé (UNSK) Odbor investičnej výstavby a 

rozvoja, OD, ÚHA, ÚNSK

1 596 319  Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

vypracovaná PD, potreba aktualizácie 

(OIVaR)
Prepojovacia komunikácia Dlhá - Zlatomoravecká externé (UNSK) OD, ÚHA, Odbor investičnej 

výstavby a rozvoja, ÚNSK 

1 906 376  Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra nezrealizované
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 Ivanka pri Nitre v polovičnom profile,

ŠR (SSC) Útvar hlavného architekta, 

Odbor dopravy 

Slovenská správa ciest

600 000 (2021-2023)- 1. 

etapa; 

18 749 727 - 2-4. etapa

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

SSC vypracovala štúdiu 

realizovateľnosti, ktorou bola 

potvrdená opodstatnenosť zaradenia 

stavby do prípravy a na realizáciu. 

Úsek Nitra - Ivánka pri Nitra, s 

odporúčením uvedenia do premávky 

v roku 2027 a obchvat Komjatíc s 

odporúčením uvedenia do premávky 

v roku 2037
Privádzač Nitra- Selenec

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

ŠR (SSC) Útvar hlavného architekta - 

referát dopravy

Slovenská správa ciest

4 421 371  Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra
nezrealizované - SSC,  MINDOP 

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.

ŠR (SSC) Útvar hlavného architekta - 

referát dopravy

Slovenská správa ciest

3 400 000  Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

nezrealizované - úsek Dlhá - Levická 

prepojovacia komunikácia 

Novozámocká (Priemyselná) - Dlhá - 

potreba aktualizácie PD

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.

ŠR Útvar hlavného architekta - 

referát dopravy

Národná diaľničná 

spoločnosť

Granvia Construction, 

Eurovia SK

250 000 (2022 - 2023) - 

R1a; 1 500 000 (2022-

2025) - R1

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

nerealizované - MINDOP, GRANVIA
Mimoúrovňová križovatka na ceste pre motorové vozidlá R1 - Agrokomplex 

(pripojenie národného výstaviska)

ŠR ÚHA, OD, OVaR, MINDOP, 

NDS, Granvia Construction, 

Eurovia SK

2 134 830  Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra nerealizované- MINDOP, GRANVIA
Nabíjacie stanice pre elektromobily

- GTIS charging SK - návrh

externé (ZSE) Odbor dopravy, ÚHA N/A Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

prebieha prípravná fáza po ktorej 

nasleduje pripomienkovanie

Železničná trať Trnovec nad Váhom - Nitra ŠR / ŽSR ŽSR, OD, ÚHA 750 000 (úsek na území 

Nitry)

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra nezrealizované - ŽSR
Železničná trať Lužianky TIP - Dražovce (mimo) spojka umožňujúca priame spojenie 

do ŽST Nitra

ŠR / ŽSR ŽSR, OD, ÚHA

1 125 000 

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra nezrealizované - ŽSR
Preložka cesty III/1661 prepojenie komunikácií III/1661 (Jelenecká)  a I/65 

(Zlatomoravecká) v zmysle územného plánu mesta Nitra 

ŠR / UNSK OD, ÚHA, OVaR, RSÚC, ÚNSK, 

SSC
605 101 (preložka)

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra nezrealizované - ÚNSK
Nástupné plochy určené pre záchranné zložky HaZZ OD, HaZZ

15 000 

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra nové - nezrealizované

priebežne prebieha obnova 

existujúcich

Vjazd do materskej škôlky ul. Dobšinského (areál kasární pod Zoborom v Nitre) vlastné OD, ÚHA, OVaR, RSÚC, ÚNSK, 

RKC, Ministerstvo obrany, 
N/A

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

prebieha príprava pre obstaranie VO 

na PD

Regulácia parkovania v meste Nitra vlastné OD

600 000 (2020 - 2025)

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

prebieha podtupná príprava PD, 

trhová konzultácia, prieskum trhu, 

príprava k VO
Regulácia vjazdu a parkovania do Horného mesta ("na hrad") vlastné / RKC OD

55 000 

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

pripravená jednoduchá štúdia, 

aktuálne prebiehajú rokovania a 

pripomienkovanie
Regulácia vjazdu do pešej zóny vlastné OD

45 000 

Priorita č. 2 : 

Mobilita v 

meste  Nitra

prebieha tvorba PD, čakáme na 

dodanie
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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 

- CVČ Domino - areál ihriska

- ZŠ Krčméryho  - multifunkčné ihrisko

- ZŠ Na Hôrke  - vonkajšie športovanie

vlastné / externé Ošmaš 2.120 000

3.27 000

4.19 500

Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

2.,3.,4., nezrealizované

Zeleň predškolských a školských areálov

- revitalizácia zelene v zmysle dendro-prieskumu 

vlastné / externé Ošmaš 40 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

prebieha OŽP

Zlepšenie energetickej efektívnosti a technického stavu ZŠ

- ZUŠ – oprava strechy a prebudovanie bývalej telocvične na koncertnú sálu (?)

- ZUŠ - zateplenie - 2. etapa

- ZŠ Cabajská - zateplenie

- ZŠ Škultétyho - kuchyňa a výdajňa

- ZŠ Topoľová - kuchyňa

- ZŠ Beethovenova- kuchyňa a výdajňa

- ZŠ Tulipánová - 3.pavilón

- ZŠ Ščasného - strecha a pavilón 1.-4., telocvičňa+ soc.zariadenia

- ZŠ Novozámocká - strecha

- ZŠ Kráľa Svätopluka - strecha - sklad

vlastné / externé Ošmaš 1.-800 000,-€                    

2.-215 000,-€            

3.-230 000,-€            

4.-305 000,-€            

5.-180 000,-€            

 6.-185 000,-€             

7.-500 000,-€               

8.-60 000,-€145  000,-€              

17600,-€                                             

9.-155 000,-€                      

10.-21 000,-€

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

1.-10. nezrealizované

Zlepšenie energetickej efektívnosti a technického stavu MŠ

- MŠ Bazovského – strecha, svetlíky

- MŠ Dobšinského (Martinský vrch) – rekonštrukcia a dostavba

- MŠ Novozámocká – sociálne zariadenia

- MŠ Štefánikova - zateplenie

- MŠ Topoľová – zateplenie

- MŠ Golianova - zateplenie

- MŠ Alexyho - 2.etapa zateplenie

- (MŠ Platanova) - strecha

- MŠ Staromlynská - rekonštrukcia

- MŠ Vansovej - rekonštrukcia

- MŠ Beethovenova - práčovňa

vlastné / externé Ošmaš 1.213 600,-€                  2.2 

101 452,-€             3.16 

000,-€ 4.pozastavené viď 

82         5.190 770,-€              

6.180 000,-€              7.210 

000,-€                8.42 000,-

€                9.205 000,-€            

10.205 000,-€          

11.169 900,-€

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

1.,3.,4.,6.-11. - nezrealizované 2. 1 900 000 € + EŠIF, 5.,190 766,-

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov MŠ

Piaristická, Štefánikova, Mostná, Hospodárska

vlastné Ošmaš NA Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované

Zlepšovanie odborných kompetencií žiakov ZŠ 

42 jazykových a technických učební v 11 ZŠ

IROP Ošmaš IROP: 691 004,33

Mesto Nitra: 36 368,65 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

pozastavené

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. Revitalizácia futbalového ihriska ČFK Nitra

vlastné Ošmaš 1. 53 590,86 €                           

2. 23 986,56 € (z toho 10 

000 € dotácia Úrad vlády 

SR)                                        

3. 52 260 €

4. Mesto Nitra: 249 219 €

Dotácia Úrad vlády SR: 

200 000 €

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

1.-2018,2019, 2.-3. - 2018

Dobudovanie verejnej infraštruktúry pre šport a voľný čas

Rekonštrukcia športových objektov a výstavba nových voľnočasových prvkov – street 

work out park, fitnes dráhy

Ošmaš 97 490 Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované

Dobudovanie verejnej infraštruktúry pre šport a voľný čas

- Rekonštrukcia tenisového areálu

- Rekonštrukcia zápasníckej haly - PD (bez vyčíslenej sumy)

Ošmaš 57 630  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

rekonštrukcia zápasnícej haly 

nezrealizované

Obnova strechy haly v tenisvom areáli  

vlastné zdroje  165 461 €

Centrum podpory vzdelávania a práce s mládežou (NiceEdu)

- založenie

- personálne zabezpečenie

Ošmaš

15 000 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

rozbehnuté vo virtuálnej fáze 0,00 EUR

Planet Youth 

- implementácia islandského modelu - 1. fáza

Ošmaš

18 000 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

začaté úvodné rokovania a príprava vlastné zdroje 3000 €

Koncepcia práce s mládežou (+ analýza potrieb, akčný plán) 

- vytvoriť: interné alebo externé personálne zabezpečenie

- zabezpečí koordinátor PsM

Ošmaš

8 000 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

pripravené žiadosť o grant; z dôvodu 

koronakrízy zmrazená;

Stratégia pre inkluzívne vzdelávanie na rómskych školách 

- vytvoriť (NiceEdu)

Ošmaš
0 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

začatá činnosť pracovnej skupiny 

eduNRoma
Strategická koncepcia výchovy a vzdelávania 

- vytvoriť

Ošmaš

0 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované

Elektronické prijímania a prihlasovanie do materských škôl 

- spustiť pre škol.rok 2021/2022

Ošmaš

0 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované

Školstvo a šport
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Poradný mládežnícky orgán mesta - rada mlád.organizácií 

- založiť

- personál na koordináciu /priestory = koordinátor PsM

Ošmaš

0 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované

Koordinátor práce s mládežou na meste 

- pozícia, VK, prijatie
ŠR (IUVENTA)

Ošmaš

15 000 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

splnené

Fungujúci NMP 

- reprezentácia názorov a potrieb mladých

Ošmaš

0 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované

Mapa voľnočasových aktivít a krúžkov Ošmaš
1 000 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 
nezrealizované

Podpora vzniku centier pre komunitný život 

- Chrenová: Lomnická alebo Kino Lipa alebo výmenníky tepla 

- Klokočina: Nedbalova alebo výmenníky tepla vlastné / externé

Ošmaš

N/A

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované

Centrum podpory športovania detí na základných školách

- výber a zaškolenie

- pilot na 2-4 ZŠ vlastné a SZĽH

Ošmaš

40 000 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

rozbehnuté vo 10/2020; z dôvodu 

koronakrízy pozastavené

Nitra - zastávka európskych kultúrnych a duchovných ciest                                                                           

- Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda: Nitra ako súčasť EKCCM /projekt Zlínskeho 

kraja ČR/, komplexná ponuka informácií na jednom mieste, spolupráca pri budovaní trasy, 

vytvoriť v TIC Nitra infobod cesty, cezhraničná spolupráca, tvorba produktov cestovného 

ruchu, kultúrna výmena, podpora kultúrneho CR                                                                                                                      

- Svätojakubská cesta: TIC Nitra je infobodom na tejto ceste, zapojenom do predajnej 

siete unikátnych tovarov, komplexná ponuka informácií na jednom mieste, spoločný 

marketing pri budovaní povedomia, medzinárodná spolupráca na tvorbe produktov, 

propagácii, kultúrne výmeny                                                                                                                        

- Budovanie lokálnych tematických ciest: využitie prírodného, kultúrneho potenciálu na 

zapojenie lokálnych komunít a podnikateľského sektora pri tvorbe tematických ciest  

napr. v priemyselnom parku, tvorba nových produktov CR 

- spolupráca s partnermi EKCCM, NSK, AÚ SAV, UKF a i.                   

Zlínsky kraj ČR, spolupráca 

s ÚNSK, Biskupstvo Nitra, 

Dom Centrope, 

podnikateľský sektor

TIC 10 000 Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

od roku 2020 je TIC Nitra infobodom 

na Cyrilometodskej ceste, 1. infopoint 

na Slovensku                         v roku 

2020 bol pripomienkovaný bedeker k 

Svätojakubskej ceste a aktuálne 

očakávame aktualizované vydanie, 

prepojený bol aj web www.nitra.eu a 

web www.caminodesantiago.sk                   

Tvorba infopointov v meste                                                                                                                        

- Zoborský kláštor

- identifikácia tvorba nových infobodov v meste (Agrokomplex, autobusová stanica, 

priemyselný park, letisko Janíkovce, atp.) 

Zoborský skrášľovací 

spolok, NOCR

TIC 10 000 Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Vyhotovený označník lokality Zobor, 

osadenie: marec 2021

Osadený označník lokality na 

autobusovej stanici a na 

Martinskom vrchu

Vyhotovenie označníka lokality: 

vlastné zdroje 1100 €

Tvorba nových produktov CR                                                                                                                            

- zážitkové sprevádzanie s miestnymi - Like a local                                                                                                                                                                                                         

- vínny turizmus, gastrozurizmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Živá rieka                                                                                                                                                                                                                                               

- agroturizmus a zelené okruhy                                                                                                                                

NOCR,MAS, SPU, SPM, 

Agrokomplex

TIC 10 000 Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Produkt: Rozkvitnutá Nitra (podpora 

ekoturizmu, pešia turististika, 

cykloturistika, čistenie prírody, zasaď si 

lúku v meste ...), termín realizácie: 

marec-október 2021, aplikácia "Mesto v 

meste", termín realizácie: marec-

september 2021

Prehliadky „Like a local“ - ži ako

miestny v roku 2020: Po stopách

nitrianskej secesie s Peťom,

Strašidelné záhady Nitry

s Marekom, štafetová prehliadka

„Putujeme Nitrou, Tajomné

zákutia Zoborských vrchov,

cykloprehliadka Tríbeč a jeho

tajomstvá. Nitra detskými očami

s Leom, Farebná krása

dekoračných kameňov v uliciach

Nitry .a prehliadka Zoborského

kláštora s pátrom Filipom. 

Zatraktívnenie mesta ako turistickej destinácie                                                                                            

- tvorba spoločného marketingu a prezentácie destinácie a mesta /jednotné propagačné 

materiály, vizuál mesta, spoty, promo mesta a destinácie/, podpora jedinečnosti mesta, 

dotácie v oblasti CR                                                                                                                                                                                            

- podpora budovania regionálnej značky, podpora aktivít a produktových línií, podpora 

regionálnych výrobcov prostredníctvom podpory predaja, spoločnej propagácie, 

marketingu v on-line priestore                                                                                                                   

- jednotný informačný systém a zber štatistických údajov                                                                                                                                                                                                                                                       

- skvalitňovanie služieb TIC Nitra (rezervačný systém,rozširovanie ponuky poskytovaných 

služieb, baby friendly,bike friendly, podpora mladých tvorcov, sprievodcovské služby, 

vzdelávanie a spolupráca s poskytovateľmi služieb CR)

NOCR, MDaV SR,MAS, 

podnikateľský sektor

TIC 10 000 Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

dotácie v CR: 20000 € na rok 2021                                   

rezervačný systém a zber údajov, 

termín realizácie: február- jún 2021     

tvorba spoločného marketingu a 

prezentácie destinácie: marec-

december 2021   

V roku 2020 bol pre sprievodcov 

pripravený webinár „Zákazník náš 

pán alebo ako zvládať úzke miesta v 

interakcii so zákazníkom“  v rámci 

cyklu vzdelávania pre pracovníkov v 

oblasti CR, termín realizácie: 

december 2020-december 2021

čerpané dotácie v CR za rok 2020                                

Marketing a propagácie: 

k prehliadkam "like a local" - ži 

ako miestny boli vyrobené aj 

zážitkové videá „Cesta na hrad 

s Leom“, a „Zoborské vrchy 

s Peťom“. K mobilnej geolokačnej 

aplikácii boli vyhotovené 2 videá, 

1 k verzii v nitránčine, vytvorené 

nové propagačné materiály: 

Víkend v Nitre, S batohom po 

nitrianskych kopcoch v 

slovenskom a anglickom jazyku, 

detská skladačku „Nitra pre deti“

Propagácia: 

vlastné zdroje 4000 €                 

NOCR 2000 €   

                         

vlastné zdroje 8 850€

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov pre oblasť CR

- Tvorba strategického dokumentu aj pre oblasť CR: tvorba spoločnej Stratégie mesta 

Nitry pre  ďalší rozvoj kultúry, KKP a cestovného ruchu v meste  pre roky 2020-2030, 

nadväznosť na kandidatúru na EHMK 2026                                                                                                                                                                                

- Spolupráca pri tvorbe koncepčného materiálu destinácie NITRA pre roky 2021-2025: 

spolupráca pri tvorbe koncepčného materiálu pre rozvoj destinácie a jej smerovanie pre 

nasledujúce roky 

NOCR, Odbor kultúry TIC 5 000 Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie SEA Stratégie rozvoja CR v 

meste Nitra na roky 2021-2031, termín 

realizácie: febrár - december 2021

„Manuál vnútorného systému kvality

destinačného manažmentu v Nitre“,

termín realizácie: december 2020-

máj 2021

Stratégia rozvoja CR v meste Nitra 

na roky 2021-2031 - analytická a 

návrhová časť, spolupráca pri 

tvorbe Stratégie kultúry a 

kreatívneho priemyslu 2021-2031 

a pri kandidatúre mesta Nitry na 

EHMK 2026,                         

Spolupráca pri tvorbe 

strategického a koncepčného 

dokumentu NOCR 2021-2025

 Stratégia rozvoja CR v meste Nitra na 

roky 2021-2031 - návrhová časť, 

december 2020  

vlastné zdroje: 2300 €           

„Manuál vnútorného systému kvality 

destinačného manažmentu v Nitre“ 

vlastné zdroje: 800 €                         

spolupráca pri kandidatúre Nitry na 

EHMK 2026                                           

vlastné zdroje: 6 302,75€

Miestny rozvoj a cestovný ruch
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Nitra na 7 pahorkoch                                                                                                                                                                                                                                                                      

- dobudovanie infraštruktúry na 7 pahorkoch                                                                                                                                                                                                             

- podpora aktivít na 7 pahorkoch                                                                                                                                                                                                                

- podpora Smart riešení na 7 pahorkoch                                                                                                                                                                                                           

NOCR, ÚHA TIC 35 000 Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Začiatkom júla 2020 bola 

spustená mobilná geolokačná 

aplikácia „Cesty mladého 

Corgoňa“ k téme Nitra na 

siedmich pahorkoch 

v slovenskom, anglickom jazyku 

a nitránčine.

vlastné zdroje: 3100 €                                                     

a z dotácia NSK: 1800 €

Medzinárodná spolupráca  

- spolupráca s partnerskými mestami                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- rozšírenie medzinárodnej spolupráce                                                                                                           

- medzinárodné programy a projekty

- personálne zabezpečenie tejto oblasti                                                                                                              

vlastné / partnerské mestá 

/ medz.programy

Kancelária primátora?? 25 000 Priorita č. 4: 

Partnerstvo v 

meste Nitra

počas roku 2020 bola udržiavaná 

základná komunikácia s partnerskými 

mestami

Mestám bola vyjadrená 

spolupatričnosť počas pandémie, 

zároveň boli oslovené k spolupráci 

na kandidatúre Nitry na titul 

EHMK 2026 - zaslané pozdravné 

videá, premietané  poča mestkých 

slávností Nitra, milá Nitra 2020

Vianočné mestečko

- nové usporiadanie

- siete

- kvalita

- rozšírenie po meste Odbor kultúry

100 000 Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nový koncept pripravený, 

nerealizovaný v dôsledku 

protipandemických opatrení

Mestské letné kúpalisko

- modernizácia: 1., 2., 3. etapa

OIVAR

500 000 Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

pripravuje sa 2. etapa 1. etapa zrealizovaná 07/2020 vlastné zdroje 130046,57 €

Podpora spolupráce a partnerstva v oblasti CR

- stály vklad do NOCR

vlastné TIC

30 000 Priorita č. 4: 

Partnerstvo v 

meste Nitra

Navýšený vklad do NOCR:75000 € vlastné zdroje 75000 €

Umiestnenie stabilných toaliet v areáli Zoborskej nemocnice

- odôvodnenie:  extrémne zaťaženie tejto lokality turizmom a víkendovým športom, 

blízkosť kultúrnej pamiatky Zoborského kláštora vlastné

40 000 Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

v roku 2021 schválená čiastka 5000€ na 

PD a 35000€ na realizáciu 

Komunitné centrum Dražovce

- nájsť vhodný priestor pre vybudovanie

Odbor sociálnych služieb N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

projektový zámer schválený                                                                 

čaká sa na výzvu

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.

IROP Odbor sociálnych služieb 120 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

projektový zámer schválený                                                                 

čaká sa na výzvu

Komunitné centrum Orechov dvor

- zaradenie do siete poskytovateľov reg. v UNSK

- personálne, prevádzkové, materiálne kapacity

vlastné Odbor sociálnych služieb 74 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

skolaudované 02/2020                                                                 

v prevádzke

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 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 2 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.

NP "Take away"; Úrad 

splnomocnenca vlády pre 

MRK 

Odbor sociálnych služieb 128 600  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

projekt v realizácii (do 31.10.2022)

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.

NP "Take away"; Úrad 

splnomocnenca vlády pre 

MRK 

Odbor sociálnych služieb 70 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nerealizuje sa

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 (asi 800m). 

iba v prípade externých 

zdrojov

Odbor investičnej výstavby a 

rozvoja 

N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované, alokácia na vo výzve 

bola vyčerpaná

Sociálne služby a bezpečnosť
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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.

MPSVR / vlastné / iné Správa zariadení sociálnych 

služieb

300 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

prebieha príprava projektovej 

dokumentácie

Stratégia prístupnosti 

- implementácia: Akčný plán a jeho realizácia

Odbor sociálnych služieb N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

realizuje sa priebežne

"Program rozvoja bývania" 

- možnosti poskytnutia prestupného/nájomného bývania

Odbor sociálnych služieb N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

príprava nového "programu rozvoja 

bývania" je naplánovaná na rok 2022

Koncepcia problematiky ľudí bez domova (ĽBD) 

- akčný plán

- postupná realizácia akčného plánu

vlastné Odbor sociálnych služieb N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

realizuje sa priebežne                                                                 

koncepcia na roky 2019 -2022

Podpora hospicovej činnosti

- uzavrieť zmluvu o stálej podpore

Odbor sociálnych služieb 40 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

prebieha, zmluva uzavretá vlastné zdroje 35000 €

Podpora terénnej práce s drogovo závislými Odbor sociálnych služieb 18 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

prebieha, zmluva uzavretá vlastné zdroje 16100 €

Posilnenie mobilných občianskych poriadkových hliadok v lokalitách s MRK

- plus 4 osoby

Odbor sociálnych služieb 48 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

posilnenie hliadok sa nerealizovalo

Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí bez domova Odbor sociálnych služieb 42 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

prebieha, zmluva uzavretá vlastné zdroje 40000 €

Žijú medzi nami, cudzinci v meste 

- prevádzka COMIN
vlastné / externé

Odbor sociálnych služieb 20 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

projekt ukončený 31.12.2021                                                                 

spolupráca pokračuje aj v roku 

2021

vlastné zdroje 13 000 €

Nízkoprahové služby pre deti a rodinu

- odkaz na školstvo - komunitné centrá (Chrenová, Klokočina)
vlastné

Odbor sociálnych služieb N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované

Zriadenie sociálneho podniku pre znevýhodnených

- potreba personálneho zabezpečenia - 1 odborník

Odbor sociálnych služieb 16 000  Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované

Aktívna tvorba a implementácia komunitného plánu sociálnych služieb Odbor sociálnych služieb N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

prebieha proces tvorby                                                                 

plán predloženia na MZ 06/2021

Mapa kriminality

- možnosti realizácie
MsP, OSS N/A

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

nezrealizované

Zriadenie detašovaného pracoviska mestskej polície aj v rámci monitorovacieho 

systému

- v MČ Dražovce a v MČ Krškany vlastné MsP, OSS N/A

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

v MČ Krškany nezrealizované v MČ  Dražovce zrealizované v 

minulosti

Kreatívne centrum Nitra 

- vybudovanie kreatívneho centra na Martinskom vrchu a v kine Palace, 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, hudbu a 

scénické umenie, dizajn, reklamu a marketing

- v závislosti od schválenia žiadosti 

IROP / vlastné

Odbor projektového a 

strategického riadenia

15 000 000  

Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra  

V 12/2019 mesto podalo žiadosť o 

NFP, v roku 2020 čakalo na 

vyhodnotenie. Súčasťou žiadosti boli 

projektové dokumentácie, v roku 

2020 sa obe dokumentácie dopĺňali 

na základe požiadaviek v procese 

získavania stavebného povolenia. 

Mesto dopĺňalo aj žiadosť o NFP na 

vyžiadanie MK SR. Boli vydane 

právoplatne stavebne povolenia a 

11/2020 schválená žiadosť. 11/2020 

mesto začalo verejne obstarávanie na 

stavbu Kreatívne centrum Nitra - 

Martinsky vrch, ktoré stále trvá. 

12/2020 mesto podpísalo Zmluvu o 

NFP vo výške 15.5 mil. eur. V 

roku2021 je spolufinancovanie cca 

200 000€ z vlastných zdrojov, tj. 

predpokladá sa čerpanie z ESIF vo 

výške asi 4mil € na samotne stavby, 

personálne výdavky a poskytovanie 

programov v tzv. virtuálnej fáze. V 

prvej polovici roka2021 je potrebne 

ukončiť VO na obe stavby a začať s 

výstavbou, V 05/2021 bude KC Nitra 

poskytovať programy.

 vlastné zdroje 20 000 € 

Kultúra a kreatívny priemysel
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Program starostlivosti o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo 

Reštaurovanie umeleckých artefaktov vo vlastníctve  mesta Nitry /v zmysle spracovaných 

reštaurátorských posudkov/: Protest proti vojne , statické zabezpečenie sochy sv. Júliusa-

Janíkovce, úprava sôch na C-M námestí, plastika Brána-Zoborské listiny

vlastné/externé Odbor kultúry 500 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

1 etapa prác na súsoší Protest proti 

vojne od akad. sochára T.Bartfaya 

zrealizovaná: zreštaurovanie 

pôvodnej epoxidovej plastiky Matka 

(súčasť súsošia), vyhotovenie 

lukoprénových foriem pre odlievanie 

do bronzu.

vlastné zdroje 19 980 € 

Program starostlivosti o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo 

Podpora záchrany kultúrneho dedičstva vo vlastníctve iných subjektov formou dotácií. 

Odbor kultúry 50 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Projekt NKP Archeologické nálezisko 

kláštor kamaldulov Zobor – Zoborský 

kláštor – opláštenie južnej steny 

a štítov eremitky.

vlastné zdroje14 999, 70 € 

Program starostlivosti o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo 

Podpora európskych iniciatív súvisiacich s ochranou, udržateľnosťou, angažovanosťou a 

inováciami v oblasti kultúrneho dedičstva - rozvoj poznávacieho cestovného ruchu, 

zážitkových foriem turizmu a  zvýšenie atraktívnosti destinácie 

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

Odbor kultúry 2 000  Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

V dôsledku prijatých 

protipandemických opatrení v 

súvislosti s COVID - 19: Noc 

kostolov - podujatie zrušené; Dni 

EKD - podujatia s pestrým 

programom, s vysokou 

návštevnosťou najmä 

komentovaných prehliadok, 

niektoré podujatia online; Noc 

múzeí a galérií - podujatia online; 

Nitra, milá Nitra - zrealizované

Využívanie kultúrneho dedičstva – Mestský dom, Tržnica, Synagóga - - oprava a 

rekonštrukcia objektov

externé Odbor projektového a 

strategického riadenia

N/A Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Tržnica: Obnova okien: PTZ 1. polrok 

2021, príprava:  KPÚ schválená 

inventarizácia pre 60 ks okien, 

vyrobené vzorové okná

 prebieha príprava PD na stavebné 

úpravy 2 prevádzok podľa 

schváleného konceptu tržnice, 

ukončenie  marec 2021

ukončený archívny a pamatkový 

výskum, prípravné dokumentácie

Tržnica: 7 000€ MK SR v programe 

obnovme si svoj dom 

vlastné zdroje 12 000€ (z rozpočtovej 

kapitoly na chod tržnice v celkovej sume 

100 000€ 
Skvalitňovanie a rozširovanie kultúrnej ponuky mesta Nitry s dôrazom na oživenie 

pešej zóny - Život na Korze  

- mestské aktivity a dotačná politika

- organizovanie a podpora širokého spektra druhov a žánrov umeleckej činnosti vo 

všetkých mestských častiach 

- medzinárodné, regionálne i miestne projekty

vlastné / externé odbor kultúry 400 000 Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

čiastočná realizácia  aktivít v 

dôsledku protipandemických 

opatrení ( slávnosti Nitra, milá 

Nitra, Nitrianske kultúrne leto, 

schválené dotácie)

Stratégia rozvoja mesta Nitry v oblasti kultúry, KKP a CR na obdobie 2021-2030

- vo väzbe na kandidatúru na titul  EHMK 2026

vlastné odbor kultúry N/A Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

schválená uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Nitre číslo 

338/2020-MZ zo dňa 10.12.2020

ako: Stratégia rozvoja kultúry a 

kreatívneho priemyslu v Nitre 

vlastné zdroje 8973 €

Kandidatúra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 - 1. kolo vlastné Odbor projektového a 

strategického riadenia

50 000 Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Poverený projektový tím Nitra 

2026 participantovým spôsobom 

vytvoril Bid Book, 60str. prihláška, 

do 1. kola kandidatúry. Projekt 

EHMK ma zriadene fungujúce 

sociálne siete a vlastnú web 

stránku. Súčasťou kandidatúry je 

široká spolupráca celého regiónu, 

tj. Nitrianskeho kraja.

Obhajoba a prezentácia pred 

medzinárodnou komisiou 

prebehne 02/2021, kedy budú 

známe aj výsledky a prípadný 

postup.

vlastné zdroje 50 000 € 

Kandidatúra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 - 2. kolo vlastné Odbor projektového a 

strategického riadenia

10 000 Priorita 1: 

Príroda 

a kultúra 

Realizácia v závislosti od postupu 

do 2. kola, pripravený je 

projektový tím Nitra 2026 s celým 

konceptom a umeleckým 

programom, ktorý je 

prezentovaný v Bid Booku Nitra 

2026.
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Zavedenie systému kvality na MsÚ:

- riadenie projektov - metodika PRINCE2 alebo obdoba

- zavedenie systému rozvoja kvality zamestnancov (CAF, EQFM ...)

vlastné Úsek prednostu a primátora 50 000 Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

śkolenie vybratých zamestnancov -

certifikát Prince 2

schválenie projektu CAF - realizácia 

najbližších 14 mesacov (začiatok 

3/2021)

Prince 2 - rozpočet mesta

CAF -projekt v rámci úradu normalizácie, 

metrológie a skúšobníctva

Webstránka mesta 

- nová, lepšia 

- aj vo formáte Easy-To-Read

vlastné Úsek prednostu a primátora 40 000 Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra 31.12.2020 - vyhlásená výzva

vlastné zdroje: PHZ 42 900 €

realizácia 3. Q 2021

Nový PHSR 2022-2028 

- začiatok prípravy v nadväznosti na tvorbu PHSR NSK

- participatívna tvorba

- súlad s Agendou OSN 2030

vlastné Úsek prednostu a primátora N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra Príprava Vstupnej správy ako podklad 

pre nové PHSR 2022-2028
Personálny a procesný audit vlastné 80 000 Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra nezrealizované
Odkaz pre starostu 

- nastavenie štandardov kvality komunikácie

vlastné Úsek prednostu a primátora 0 Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

Smernica odkaz pre starostu, 

účinná od 01.11.2020
Zriadenie Mestského developera 

- z NI

vlastné Úsek prednostu a primátora N/A Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra nezrealizované

Zásady participatívneho rozpočtu

- vypracovanie a zavedenie do praxe vlastné OPR 0 

Priorita č. 3 : 

Lepší život v 

meste Nitra

Zásady schvaľovacieho procesu 

občianských prjektov a 

investičných zadaní mesta Nitra 

financovaných formou 

participatívneho rozpočtu, 

schválene 10.12.2020 v MZ 

V Nitre dňa: 12.8.2020

Marek Hattas

primátor mesta

Úrad a mestské podniky
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