
                  Mat.č. 757/2021 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021-MZ zo dňa 04.02.2021 

 

 

K bodu:   Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021-MZ zo 

dňa 04.02.2021 

 

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 22.04.2021 

 

 

 

I. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

u k l a d á  

vedúcemu projektového odboru projektového a strategického riadenia 

predkladať štvrťročne informatívnu správu o vyhlásených výzvach a podaných projektoch o 

ktoré sa uchádza mesto Nitra 

 

II. 

 

Plnenie: 

 

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 22.04.2021 je predložené plnenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021 zo dňa 04.02.2021 v podobe 

informatívnej správy o vyhlásených výzvach a podaných projektoch mesta Nitry. 

 

 

 

 

 

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti,  

         NT: 31.07.2021 

 

 

Spracovateľ: Mgr. Vladimír Ballay 

 

V Nitre dňa 30.03.2021 

 

 

 

            Mgr. Vladimír Ballay 

                     vedúci OPaSR 

 



Informatívna správa o vyhlásených výzvach a podaných projektoch mesta Nitry 

 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 04.02.2021 prijalo uznesenie, ktorým ukladá 

povinnosť vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia predkladať informatívnu správu 

o pripravovaných a vyhlásených výzvach a tiež podaných a pripravovaných projektoch.  

 

V tabuľke predkladáme zoznam projektov, ktoré pripravujeme do výziev a zoznam projektov, 

ktoré boli podané v rámci vyhlásených výziev. 

V súčasnosti evidujeme možnosti plánovaných výziev rámci IROP, kde prebieha alokácia 

nevyčerpaných zdrojo. Predmetné výzvy sú uvedené v tabuľke. Ako ďalší zdroj financovania vidíme 

REACT, kde sú plánované výzvy primárne na zelenú infraštruktúru, verejnú osobnú doprav, cyklotrasy. 

Tieto výzvy sú pod gesciou MIRRI SR, avšak nemáme konkrétnejšie informácie, o ktoré by sme sa 

vedeli oprieť. Dostupné informácie v rámci REACT sú iba: 

- plánovaná výzva na financovanie predprojektovej prípravyv hodnote 44 mil.  € na celé Slovensko  

- výzva na rekonštrukciu kultúrnych domov v alokácii 16 mil.  € s projektom max. do výšky 100 tis. €  

Pri oboch výzvach nevieme detailnejšie oprávnené aktivity a z toho dôvodu sa nevieme dostatočne 

v predstihu pripraviť, keďže sa bude jednať o nové výzvy, ktoré ešte neboli vyhlásené. 

Ďalším zdrojom financovania bude Plán obnovy, kde sa v súčasnosti len kreujú oblasti podpory 

a oprávnené aktivity. Podľa informácií by mal Plán obnovy kopírovať pre mestá aktivity podobné ako 

sa realizovali v rámci IROP a realizácia by mala byť do konca roka 2024. 

Posledným zdrojom bude nové programové obdobie Operačný program Slovensko (OP SK), 

kde rátame s možnosťou žiadania o zdroje až v roku 2023. V súčasnosti prebieha iba rokovanie na 

definovanie OP SK a príprava orgánov na implementáciu projektov. 

 

 

 

 

 

 

 



Výzva - vyhlásená Termín Projekt  COV  Poznámka
Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie 

kvality ovzdušia v meste Nitra           193 540,00 € 
zametacie vozidlo pre SMS

Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre           521 964,54 € 
kanalizácie na uliciach Svätourbanská, Podhorská, 

Pod Katrušou
Nákup zberných nádob na BRKO a 

kompostérov a realizácia osvetovej kampane v 

Nitre           166 554,23 € 

nákup kompostérov pre IBV, zberných nádob na 

biologicky rozložiteľné kuchynské odpady pre KBV, 

informačné letáky
Extenzívna vegetačná - zelená - strecha na 

budove Mestského úradu v Nitre           100 068,43 € 
relizácia zelenej strechy na časti Mestského úradu v 

Nitre

IROP - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 

nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) 

na celkovom počte prepravených osôb.

5.2.2021 Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným 

mostom Tr. A. Hlinku           691 206,67 € 

bezpečné prepojenie cyklotrasy pod mostom

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny § 9b zákona o 

dotáciách 
28.2.2021

Výstavba inkluzívneho detského ihriska pre 

znevýohdnených občanov             50 000,00 € 
realizácia inkluzívneho detského ihriska na ulici 

Topoľová pri ZŠ

31.3.2021 Rekonštrukcia atletického oválu v areáli ZŠ 

Kráľa Svätopluka           125 664,77 € 

výstavba atletickej dráhy a doskočiska v rámci areálu 

ZŠ kráľa Svätopluka

Rekonštrukcia havarijného stavu Zápasníckej 

haly Júliusa Strniska           799 963,46 € 

rekonštrukcia telocvične na Jesenského ulici - 

zápasnícka hala

OPKŽP - Podpora nástrojov koncepčného charakteru v oblasti 

ochrany vôd a vodného hospodárstva
31.3.2021

Tvorba koncepčného materiálu vodného 

hospodárstva mesta Nitra             55 363,46 € 

Ministerstvo životného prostredia SR nám neposkytlo 

povinnú prílohu na podanie žiadosti s odôvodnením, 

že výzva je určená pre  strategické dokumenty väčšie 

významu ako mestského .

Revitalizácia hradného kopca           699 217,33 € 

revitalizácia Hradného kopca zo strany od Mestského 

parku, rekonštrukcia chdníkov, verejného osvetlenia, 

spevnenie svahu. Sprístupnenie celej časti hradného 

kopca od Jesenského ulici.

Revitalizácia mestského parku        5 989 188,15 € 

revitalizácia Mestského parku - časť od kúpaliska 

smerom k zimnému štadiónu. Kompletná revitalizácia 

územia - komunikácie, mobiliár, detské ihriská, zeleň, 

vodná infraštruktúra.

Vnútroblok Štúrova           125 000,00 € 

nie je sfinalizovaná PD, predbežný odhad ceny 

raelizácie. PD prirpavuje OZ Štúrovan, ktorý daruje 

PD spolu so stavebným povolením mestu na podanie 

žiadosti. Realizácia vnútrobloku Štúrova 17-21

Extenzívna vegetačná - zelená - strecha na 

budove Mestského úradu v Nitre           100 068,43 € 

v prípade ak nebude úspešný projekt v 

environmentálnom fonde, podáme žiadosť do výzvy 

IROP

Výzva - plánované Termín Projekt  COV  

Cyklotrasa Chrenová I. etapa - Tr. A. Hlinka - 

Akademická - Nábrežie mládeže           785 411,06 € 

prepojenie cyklolávky okolo Sleneckého potoka cez 

Akademickú licu na Tr. A. Hlinku

Cyklotrasa Vodná - Zelokvet           402 844,00 € 

napojenie Mestského parku pri Vodnej ulici na 

Dúbikovú ulicu v Mlynárciach, napojenie na 

cyklotrasu Mlynárce- Diely-Klokočina
Obratisko Dvorčianska           158 000,00 € výstavba obratiska pre MHD

IROP - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a 

zabezpečenia výkonu opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej 

kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a 

podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku 

na komunitnej úrovni - podpora zariadení služieb starostlivosti o 

dieťa do 3 rokov veku 

2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 2.2.3 

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom 

vyučovaní

marec 2021

Komunitné centrum Dražovce           443 084,00 € 

výstavba komunitného centra v mestskej časti 

Dražovce

IROP - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 

I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného 

systému 

1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 

osobnej dopravy 

1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb.

máj 2021

Environmentálny fond december 2020

Fond na podporu športu: Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry

28.5.2021
IROP - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a 

mestských oblastiach

https://fnps.egrant.sk/user/pick/1183/57391
https://fnps.egrant.sk/user/pick/1183/57391
https://fnps.egrant.sk/user/pick/1183/57991
https://fnps.egrant.sk/user/pick/1183/57991
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