
                                                                                                              mat.č. 354/2019 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  387/2019 – MZ  zo  dňa  12. 12. 2019 

 
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24. 06. 2021 
K bodu: 

1. Správa o stave pripravenosti projektu „BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu               
v počte 220 b. j.“ 
 

2. Návrh realizácie projektu „BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte  220 b. j.“ 
                                                                  

I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
u k l a d á  
prednostovi MsÚ 
a dotknutým odborom 
bod  6)  
-    spracovať návrh Dodatku č. 1 k zmluve o dielo, ktorý bude upravovať zmluvné  

dojednania podľa tohto uznesenia a tento pred jeho uzatvorením prerokovať s úspešným 
uchádzačom 

- zabezpečiť uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom podľa výsledku 
verejného obstarávania najneskôr v lehote viazanosti ponuky víťazného uchádzača 

- predložiť na zasadnutie MZ materiály vyžiadané na prerokovanie v zmysle výrokovej 
časti tohto uznesenia 

                                                           
                     K: MZ   

II. 
P l n e n i e :            

  S úspešným uchádzačom podľa výsledku verejného obstarávania – spoločnosťou 
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. – bola dňa 17. 01. 2020 (t. j. v lehote viazanosti ponúk) uzatvorená 
Zmluva o dielo č. j. 16/2020/OVaR a k nej Dodatok č. 1 č. j. 17/2020/OVaR – oba dokumenty sú 
účinné od 22.01.2020. Dňa 25.05.2020 bol podpísaný Dodatok č. 2 k ZoD č.j. 16/2020/OVaR 
s účinnosťou od 29.05.2021. 

Podľa poslednej odrážky ukladacej časti má byť na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
po právoplatnosti stavebného povolenia na realizáciu „BD Tehelná – 220 bytov bežného 
štandardu a technickej vybavenosti“ predložený materiál na schválenie: a) spôsobu obstarania 
stavby, b) podania žiadosti o poskytnutie finančnej podpory zo štátnych zdrojov podľa zákona č. 
443/2010 Z. z. a zákona č. 150/2013 Z. z. na obstaranie stavby, c) spolufinancovania obstarania 
stavby (z vlastných zdrojov mesta Nitry alebo úveru). 
Vzhľadom k tomu, že plnenie tejto časti uznesenia je podmienené právoplatnosťou stavebného 
povolenia, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ - spoločnosť DYNAMIK REAL s.r.o. a momentálne sú 

povoľovacie procesy stavby v štádiu pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia   

(dňa 22.2.2021 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie na základe toho a v zmysle Zmluvy 

o dielo zhotoviteľ vypracoval a predložil dňa 23.4.2021 projektovú dokumentáciu pre stavebné 

povolenie ku pripomienkovaniu, tento proces aktuálne prebieha), táto časť ukladacej časti 

uznesenia bude plnená v neskoršom časovom horizonte.  
 
V prvých dvoch odrážkach ukladacej časti je uznesenie splnené. 
V tretej odrážke ukladacej časti uznesenia, sa uznesenie plní, NT:  30. septembra 2021  

 
 V Nitre dňa: 08. 06. 2021 
                             ........................................... 
                           Mgr. Martin Horák  
                                                                            prednosta MsÚ 


