
mat. č. 1601/2018 

 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 277/2020-MZ zo dňa 12.11.2020 
 
k bodu : Informatívna správa „Návrh opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov     

mestskej časti Dražovce a Horné a Dolné Krškany“ 
 
 

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa  24. 06. 2021 
 

 

I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre   
u k l a d á 
prednostovi Mestského úradu v Nitre 
1. predložiť mestskému zastupiteľstvu "Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských 

problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné Krškany  
T: február 2021 
NT: 20.05.2021 
K: MZ 

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 - december 2020, a  čo mesto 
pripravuje v danej oblasti  

T: do 28. 02. 2021 
NT:20.5.2021 
 
 

II. 

P l n e n i e: 
1. Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských 

častí Dražovce a Dolné Krškany bol materiálom č. 842/2021 predložený na zasadnutie 
MZ dňa 20.5.2021. Mestské zastupiteľstvo prijalo nové uznesenie, ktorým uložilo 
prednostovi MsÚ doplniť materiál  
a) do podoby akčného plná bez analytickej časti  
b) doplniť do každého stanoveného problému konkrétne opatrenia, indikátory, 

odborného garanta, finančné plnenie a časový plán plnenia 
c) predložiť informatívnu správu o plnení jednotlivých cieľov 

 
2. O informáciu o plnení uznesenia sme oslovili jednotlivé VMČ, ktoré nám poskytli 

nasledovné stanoviská: 
Predseda VMČ č. 1 Horné a Dolné Krškany:  
- Verejné stretnutie s občanmi MČ cielene k problematike MRK uskutočnené nebolo. 

Informácie o predložených a prerokovaných materiáloch do MZ týkajúcich sa MRK 
sú obyvateľom MČ zasielané elektronicky. Individuálne problémy občianskeho 
spolunažívania rieši VMČ  v rámci svojich možností. 

 
 
 



Poslanec VMČ č. 6 Zobor, Dražovce: 
- S titulu pandemickej situácie sa verejné stretnutie v danom období neuskutočnilo. 

Problémy týkajúce sa MRK väčšinou rieši poslanec p. Varga na základe 
jednotlivých požiadaviek. Informácie o predložených a prerokovaných materiáloch 
do MZ týkajúcich sa MRK riešia prostredníctvom členov VMČ a najnutnejšie  
hlásia miestnym rozhlasom. OZ Pre Dražovce pripravuje v mesiaci jún miestne 
noviny prostredníctvom ktorých budú obyvatelia informovaní o dianí v MČ. 

 
Z dôvodu prijatia nového uznesenia k uvedenej problematike, považujeme uznesenie 

v bode  1. a 2. za splnené.  

 

 

 

   
                      Mgr. Martin Horák 
                         prednosta MsÚ 
Spracovala:  
PhDr. Naďa Šimová 
vedúca OSS 
 
09.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


