
                  Mat.č. 1253/2017 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017-MZ zo dňa 14.12.2017 
 
 
K bodu:   Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo 

dňa 29.06.2017 
 

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 09.09.2021 
 
 
 

I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
u k l a d á  
prednostovi Mestského úradu v Nitre 
predložiť jednotlivé opatrenia na posúdenie dotknutým odborným komisiám a pravidelne raz 
štvrťročne predkladať celý materiál mestskému zastupiteľstvu 
 
 

II. 
 
Plnenie: 
 
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 09.09.2021 je predložené plnenie 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017 zo dňa 14.12.2017, ktoré obsahuje 
správu k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 
29.6.2017. 
 
 
 
 
 
Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti,  
         NT: 30.12.2021 
 
 
Spracovateľ: Mgr. Vladimír Ballay 
 
V Nitre dňa 20.08.02.2021 
 
 
 

             Mgr. Martin Horák 

               prednosta MsÚ v Nitre 

 



Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 29.06.2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 29.6.2017 uznesením č. 225/2017-MZ 
súhlasilo s návrhom na prijatie opatrení smerujúcich k  zníženiu  negatívnych dopadov súvisiacich s 
rozvojom priemyselnej infraštruktúry a rozvojom zamestnanosti v meste Nitra a uložilo prednostovi 
mestského úradu vypracovať materiál „Návrh opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s 
rozvojom priemyselnej infraštruktúry a rozvojom zamestnanosti v meste Nitra“.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 uznesením č. 385/2017-MZ uložilo 
prednostovi mestského úradu predložiť jednotlivé opatrenia na posúdenie dotknutým odborným 
komisiám a pravidelne raz štvrťročne predkladať celý materiál mestskému zastupiteľstvu. Mestská rada 
na svojom zasadnutí dňa 5.2.2019 uznesením č. 51/2019 uložila prednostovi mestského úradu iniciovať 
vznik komisie venujúcej sa dopadom priemyselného parku na život mesta Nitry.  
 
V posledných mesiacoch sa neuskutočnilo stretnutie predmetnej komisie. Komunikácia medzi mestom 
Nitra a partnermi zo strategického parku počas pandemického obdobia išla do úzadia. V súčasnosti sa 
nekomunikuje žiadna agenda, ktorá sa týka strategického parku, MH Invest a mesta Nitry. 
 
Uskutočnilo sa stretnutie s MIRRI SR, na ktorom sa komunikovali otázky ohľadom strategického parku 
avšak bez ďalších konkrétnych cieľov.   
 
Na mestskom zastupiteľstve dňa 22.10.2020 sa schválilo bezodplatné nadobudnutie SO 140 Preložka 
cyklotrasy, SO 625 Prípojka NN pre napojenie zástavky  a podchodu pre cyklistov a SO 643 Verejné 
osvetlenie zástavky a podchodu pre cyklistov za určitých podmenok. Dňa 30.10. 2020 bola Slovenská 
správa ciest vyzvaná odborom majetku na súčinnosť pri zabezpečení zmluvného vzťahu s vlastníkmi 
dotknutých pozemkov. Dodnes Mesto Nitra neobdržalo odpoveď na predmetnú výzvu. 
 
Výstavba mimoúrovňovej križovatky Šindolka je momentálne vo fáze výstavby, kde uzávierka je 
naplánovaná do 31.12.2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 


