
  

1 
 

     UZNESENIA   MZ     k zasadnutiu MZ  

             dňa 24. 06. 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 o uskutočnených zákazkách na dodanie tovaru,  
   služieb, stavebných prác a potravín v hodnote od 5 000,- eur bez DPH  
           bod c)  pri verejných obstarávaniach nad 15 tis. eur do komisie  
   pre vyhodnocovanie  súťažných návrhov zaradiť poslanca MZ 
        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, predlozeny na zasadnutí  
      mestského  zastupitelstva dna 14. 03. 2013 

       - uviesť alternatívy možného financovania realizácie (obratisko) 
            T: priebežne  

     K: MZ - k 30.6., 31.10.  
     a  31. 12. 2013 

  mat. č. 1023/2013        Z: prednosta MsÚ  
 

3) 313 - 18. 10. 2018 - bod a)  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 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. 05. 2021 
  K: MZ 
           mat. č. 1605/2018        Z: hlavný architekt mesta 
 

4) 387 - 12. 12. 2019 bod 6)     predložiť na zasadnutia MZ materiály vyžiadané na prerokovanie  
  v zmysle výrokovej časti tohto uznesenia  
       NT: 31. 05. 2021 

  K: MZ 
            mat. č. 354/2019   Z: prednosta MsÚ 

               dotknuté odborné útvary MsÚ 
 

5) 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 

  NT: 20. 05. 2021 
  K: MZ 
           mat. č. 1601/2018        Z: prednosta MsÚ 
 

6) 68 - 11. 03. 2021 - aktualizovať opatrenia v zmysle pokynov a usmernení štátnych orgánov,  
   zjednotiť postupy v mestských organizáciách v snahe znížiť riziká šírenia  
   COVID-19 a jeho mutácií. Zabezpečiť vyčlenenie potrebných finančných  
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   prostriedkov na plnenie týchto opatrení. Predkladať správu raz štvrťročne  
   mestskému zastupiteľstvu.   T: 1 x štvrťročne 

  K: MZ 
           mat. č. 794/2021        Z: prednosta MsÚ 
 

7) 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 

 
8) 103 - 17.03.2021 -  na rokovanie mestského zastupiteľstva nasledujúce po schválení  

   záverečného účtu mesta predložiť materiál s návrhom vyčlenenia  
   finančných prostriedkov na položku Obnova MK Sadová vo výške  
   80 000,- Eur     K: MZ 

          mat. č. 749/2021        Z: prednosta MsÚ 
 

9) 147 - 22. 04. 2021-  v spolupráci s poverenými zamestnancami MsÚ predkladať MR a MZ  
   informatívnu správu k termínu 7 pracovných dní pred konaním MR k plneniu  
   podnetov na portále Odkaz   pre starostu (ďalej len OPS) v  nasledovnom  
   rozsahu: 

      - podnety staršie ako 1 mesiac od termínu uvedeného vyššie, ktoré sú označené   
  ako neriešené alebo v riešení v členení podľa oddelenia, ktoré malo   podnet   
  vyriešiť vrátane uvedenia dôvodu neriešenia a vykonaných  krokov k vyriešeniu  
  podnetu. Podnety radiťod najstaršieho. Vyriešené podnety neuvádzať,   
  s výnimkou podnetov z predchádzajúcej informatívnej správy, ak boli   
  medzičasom vyriešené 
 - správa bude predložená v prehľadnom členení umožňujúcom kontrolu  
  ne/riešenia podnetov v jednotnom formáte sfinalizovanom povereným  
   koordinátorom pre OPS na MsÚ, ktorému budú dodané podklady  
    v požadovanom rozsahu a štruktúre od dotknutých oddelení 
 - povinnosť pracovníkov, ktorí podnet vyriešili vyhotoviť fotografiu  

      slúžiacu ako "report" vyriešenia podnetu a takýto report bezodkladne  
      zaslať priamo alebo prostredníctvom svojho nadriadeného koordinátorovi  
      OPS. V prípade nedodania fotografie o vyriešení podnetu túto skutočnosť  
      uviesť v reporte koordinátorom OPS               T: priebežne - na každú  

          MR, MZ 
          mat. č. 843/2021          Z: prednosta MsÚ 
 

10) 181 - 20. 05. 2021 - pri schvaľovaní všetkých dotácií uvádzať v predložených materiáloch celé  
názvy žiadateľov podľa registrov s uvedením adresy a identifikačného 
čísla (IČO) žiadateľa    T: trvale 

                                                                                                                        K: MZ 
          mat. č. 872/2021        Z: prednosta MsÚ 
 

11) 184 - 20. 05. 2021 - predložiť na mestské zastupiteľstvo 24. 06. 2021 rozpočet nákladov  

na rekonštrukciu DOS Bernolákova ul. a DOS J. Kráľa 
K: MZ 

           mat. č. 874/2021        Z: prednosta MsÚ 
 

12) 185 - 20. 05. 2021 -  predložiť mestskému zastupiteľstvu informáciu o počte zamestnancov  
  mestského úradu k 31. 12. 2018 a k 30. 04. 2021 v členení po útvaroch  
  mestského úradu    T: 31. 05. 2021 

K: MZ 
            mat. č. 875/2021        Z: prednosta MsÚ 


