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     UZNESENIA   MZ     k zasadnutiu MZ  

             dňa 16. 12. 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 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) 285 - 05. 09. 2019 bod 1a) 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. 11. 2021 
  K: MZ 
        mat. č. 253/2019  Z: vedúci odboru dopravy 
 

3) 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  
 

4) 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 
  K:  MZ 

           mat. č. 843/2021        Z:  prednosta MsÚ    
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5) 349 - 28. 10. 2021  bod 1) spracovať návrh rozpočtu mesta    
         bod 2)  predložiť informatívnu správu o zámeroch na predaj prebytočného  
           majetku mesta do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
          K: MZ 

    Z: prednosta MsÚ 
     Správcovia rozpočtových 
        (Samostatná správa, mat. č. 1051/2021)         kapitol a riditelia  
             rozpoč. organizácií 
 

6) 352 - 28. 10. 2021 - na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú  
   informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných  
   pre jednotlivé odbory                                           T: trvale 

                                                                                            K: MZ 
       mat. č. 1008/2021       Z: prednosta MsÚ 
 

7) 364 - 18. 11. 2021 - doplniť do Návrhu operačného plánu zimnej údržby: 
 - organizačné riadenie zimnej údržby chodníkov, 
 - údržbu chodníkov a 
 - rajonizáciu zimnej údržby chodníkov v členení ako rozdelenie  
  miestnych ciest podľa poradia dôležitosti     T: do najbližšieho riadneho  

            zastupiteľstva 
  K: MZ 
       mat. č. 989/2021        Z: vedúci SMS 
 

8) 394 - 18. 11. 2021 - predložiť informatívnu správu o plánovaných súvislých opravách  
   chodníkov na rok 2021-2022 a realizovaných opravách v roku 2021  
   so situačným zakreslením rozsahu opráv a plánovaným  
   harmonogramom opráv    T: najbližšie riadne  

             zasadnutie MZ                                             
                         K: MZ 

    mat. č. 1032/2021)        Z: vedúci SMS 
 

9) 396 - 18. 11. 2021 - predložiť poslancom informatívnu správu o počte obyvateľov  
   v  jednotlivých MČ ako podklady pre Návrh na určenie volebných  
   obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy  
   mesta Nitra v roku 2022                               T: 16. 12. 2021 

 K: MZ 
       (Samostatná správa, mat. č. 1033/2021) Z: prednosta MsÚ  

 
 

 


