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     UZNESENIA   MZ     k zasadnutiu MZ  

             dňa 09. 09. 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) 335 - 13. 10. 2016 - v súčinnotsi s Mestskou políciou v Nitre zabezpečiť v pravidelných  
  štvrťročných intervaloch predkladanie informatívnej správy  
  o evidovaných porušeniach dodržiavania povolených otváracích hodín  
  reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta Nitra, ako aj  
  spôsob riešenia takýchto porušení  T: trvale 

  K: MZ 
               mat. č. 906/2017        Z: prednosta MsÚ 
 

3) 385 - 14. 12. 2017 - predložiťjednotlivé opatrenia na posúdenie dotknutým odborným  
   komisiám a pravidelne raz štvrťročne predkladať celý materiál  
   mestskému zastupiteľstvu   T: trvale 

          NT: 30. 06. 2021 
  K: MZ 
      mat. č. 1253/2017        Z: prednosta MsÚ  
 

4) 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. 08. 2021 
  K: MZ 
           mat. č. 1605/2018        Z: hlavný architekt mesta 
 

5) 285 - 05. 09. 2019 -   bod 1 a)  predložiť návrh zriadenia zón zákazu státia pre nákladné  
       vozidlá (nad 3,5 t) a vozidlá s určenou nadrozmernou dĺžkou  
       (dodávkové vozidlá N1 dlhšie ako 5,3 m, traktory, autobusy  
       a pod.) s časovým obmedzením od 18.00 h do 8.00 h spolu  
       s návrhom riešenia dopravného značenia s dopravným  
       inšpektorátom   T: 01. 01. 2020 

  NT: 30. 06. 2021 
  K: MZ 
      mat. č. 253/2019        Z: vedúci odboru dopravy 
 

6) 79 - 26. 05. 2020 - pred realizáciou investičnej akcie zvolať pracované rokovanie  
   zástupcov VMČ, pracovníkov príslušných odborov, prípadne člena  
   odbornej komisie MZ spojené s tvaromiestnou ohliadkou, na ktorom  
   bude prerokovaný rozsah a spôsob realizácie prác. Výsledky  
   pracovného rokovania primerane zapracovať do realizačnej  
   dokumentácie a spracovanú dokumentáciu následne zaslať na príslušné  
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   VMČ, prípadne príslušnú odbornú komisiu  na pripomienkovanie                                
         T: trvale - 1xpolrok 

                                     NT: 08/2021 
  K: MZ 
        mat. č. 527/2020  Z: vedúci OIVaR 
 

7) 145 - 18. 06. 2020 -  vyčleniť pracovníka v projektovom tíme odboru projektového  
   a strategického riadenia   na pomoc a podporu pre proces vyhľadávania,  
   predkladania, realizácie a administrácie projektov pre materské a  
   základné školy.  Predkladať informatívnu správu o tejto činnosti,  
   pomoci a podpore každoročne na MZ.         T: 1 x ročne 

 NT: 30. 08. 2021 
 K: MZ 
         mat. č. 555/2020 Z: prednosta MsÚ 
 

8) 149 - 18. 06. 2020 - bod 1B)  v spolupráci s odborom ekonomiky a rozpočtu, odborom  
    verejného obstarávania a s odborom služieb úradu zabezpečiť  
    potrebné náležitosti a proces obstarania Územného plánu zóny  
    MČ Janíkovc – lokalita ulíc Hlavná, Rabčekova a Golianovská  
    (severovýchodná časť MČ Janíkovce).    

- bod 2)   odborné stanovisko k návrhu plnenia záväznej časti Územného  
  plánu mesta Nitra bod 1.13 ... obstarať a schváliť Územný plán  
  zóny .... pre celú MČ Janíkovce. Termín plnenia, návrh  
  na rozpočet. 
- bod 3) predložiť Informatívnu správu o stave, funkčnosti a majetkových  
  pomerov vo vzťahu: 
  -   k protipovodňovému systému v MČ Janíkovce a návrhy na  
      optimalizáciu a sfunkčnenie protipovodňového systému v MČ  
      Janíkovce 
  -   k prístupovým cestám do rozvojových lokalít 37, 37a, 38, CD 
  -   k poľným cestám podľa zvykového práva v MČ Janíkovce  
      a návrhy na optimalizáciu a sfunkčnenie týchto ciest   
       T: najbližšie MZ 
       NT: 30. 06. 2021 

  K: MZ 
     mat. č. 559/2020  Z: hlavný architekt mesta 
 

9) 35 - 04. 02. 2021 - predkladať štvrťročne informatívnu správu o vyhlásených výzvach  
    a podaných projektoch o ktoré sa uchádza mesto Nitra 

                                                    T: štvrťročne 
                                                    NT: 31. 07. 2021 

  K: MZ 
  Z: vedúci odboru projektového 

         mat. č. 757/2021          a strategického riadenia 
 

10) 36 - 04. 02. 2021 - vypracovať ideový návrh na vhodnú adaptáciu budovy bývalej jedálne  
   Elitex pre spoločenské využitie v zmysle aktuálnej ponuky výziev  

      zo štátu poprípade EU. Informáciu predkladať priebežne na mestské  
   zastupiteľstvo                           T: do 30. 06. 2021 

  NT: 01. 07. 2021 
  K: MZ 
         mat. č. 758/2021  Z: vedúci odboru projektového    
         a strategického riadenia 
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11) 100 - 17. 03. 2021 - na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú  
   informáciu o stave a priebehu investičných akcií  T: trvale 

                                                   NT: 01. 06. 2021 
  K: MZ 
           mat. č. 801/2021        Z: prednosta MsÚ  
 

12) 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 radiť od 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 
  NT: 01. 06. 2021 
  K: MZ 
          mat. č. 843/2021        Z: prednosta MsÚ  
 

13) 156 - 20. 05. 2021  -  štatutárom združenia Nitra 2026 vykonať všetky právne  
   a administratívne úkony podľa tohto uznesenia               
         T: 30. 06. 2021 

  K: MZ 
  Z: štatutári združenia  
           mat. č. 860/2021     Nitra 2026 
 

14)  241 - 24. 06. a 01. 07. 2021 -      predložiť informatívnu správu o doterajšej činnosti  
            príslušníkov MOPS. Náplň práce, štatistiky výkonov, atď.            
           T: 09. 09. 2021 

K: MZ 
           (Samostatná správa,  mat. č. 910/2021)    Z: prednosta MsÚ 
 

15)  242 - 24. 06. a 01. 07. 2021 -     predložiť informatívnu správu o čerpaní rozpočtu ÚHA  
         mestskému zastupiteľstvu              T: najbližšie zasadnutie MZ 

K: MZ 
           (Samostatná správa,  mat. č. 927/2021)    Z: hlavný architekt mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 


