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     UZNESENIA  MZ    k zasadnutiu 10. 03. 2022 

 
1) 181 - 14. 12. 1995  bod a)  informovat  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) 32 – 29. 1. 1998 -   zabezpečiť previerku podmienok predaja komunálnych bytov pred  
predložením  Návrhu na odpredaj na zasadnutie mestského zastupiteľstva 

                                                                                        T: trvale 
                                                                               K: MZ 

       mat. č. 20         Z: riaditeľ Službyt Nitra s.r.o. 
 

3) 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 
         NT: 31. 01. 2022 

  K: MZ 
       mat. č. 1605/2018  Z: hlavný architekt mesta 
 

4) 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 VMČ,  
prípadne príslušnú odbornú komisiu  na pripomienkovanie 

                                               T: trvale – 1 x polrok 
 NT: 01. 02. 2022 
 K: MZ 
       mat. č. 527/2020 Z: vedúci OIVaR 
 

5) 100 - 17. 03. 2021 - na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú  
   informáciu o stave a priebehu investičných akcií  T: trvale 

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

6) 147 - 22. 04. 2021 - zabezpečiť:   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 saršie 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  
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     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   
 

7) 156 - 20. 05. 2021 -  štatutárom združenia Nitra 2026 vykonať všetky právne  
   a  administratívne úkony podľa tohto uznesenia 

                     T: 30. 06. 2021 
 NT: 01. 02. 2022 
 K: MZ 
        mat. č. 860/2021 Z: štatutári združenia Nitra 2026 
        

8) 181 - 20. 05. 2021 - pri schvaľovaní všetkých dotácií uvádzať v predložených materiáloch  
   celé názvy žiadateľov podľa registrov s uvedením adresy a  
   identifikačného čísla (IČO) žiadateľa           T: trvale 

                                                                                     K: MZ 
        mat. č. 872/2021 Z: prednosta MsÚ 

 
9) 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 
 

10) 353 - 28. 10. 2021 - predkložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva informatívnu správu  
   týkajúcu  sa  spôsobou  prevodu  majetku kompostárne  do  vlastníctva  
   Nitrianskych komunálnych služieb spolu so zabezpečením jej prevádzky  
                                         T: najbližšie zasadnutie MZ 

                                                                                     K: MZ 
         mat. č. 1009/2021 Z: prednosta MsÚ 

 
11) 27 – 27. 01. 2022 -   neodkladne pripraviť návrh na výmenu exekútora v predmetnej veci                  

    na Exekučný súd v Banskej Bystrici. Na základe rozhodnutia Exekučného  
    súdu pripraviť a predložiť materiál o odstránení stavby na Podzámskej  
    ulici v Nitre na rokovanie mestského zastupiteľstva v marci 2022 

                T: 3/2022 
K: MZ 

       mat. č. 1034/2021       Z: prednosta MsÚ 
 

12) 38 – 27. 01. 2022 -  urgentne zabezpečiť aktualizáciu VZN 23/2008 o prevádzkovom  
    poriadku pohrebísk v meste Nitra s doplnením regulatívov pre nadzemné  
    stavby      T: 10. 03. 2022 

           K: MZ 
       mat. č. 1105/2022       Z: prednosta MsÚ 
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13) 39 – 27. 01. 2022 -   predložiť na najbližšie mestské zastupiteľstvo informatívnu správu o  
  miestnom poplatku za rozvoj v rozsahu: 
  - výber poplatku za rok 2021 
  - výber poplatku od jeho zavedenia 

  - požitie príjmov z poplatku v jednotlivých rokoch vrátane uvedenia  
             konkrétnych investičných akcií alebo iných výdavkov 

                           -  vyššie uvedené v členení podľa katastrálnych území 
                                                                                          T: najbližšie MZ 

           K: MZ 
       (Samostatná správa, mat. č. 1103/2022    Z: prednosta MsÚ 
 

14) 40 – 27. 01. 2022 - zabezpečiť spracovanie technických listov (ďalej len "TL") Mesta Nitra  
    po vzore TL Mesta Bratislava a TL Mesta Žilina 
          - predložiť návrh smernice, ktorá upraví záväzné používanie TL Mesta  
    Nitra pre všetky odbory MsÚ a Strediska Mestských služieb pre účel  
    prípravy a realizácie stavebných prác a opráv uvedených v TL Mesta  
    Nitra s pripravenosťou smernice na zavedenie do praxe s účinnosťou         
    od  01.03.2022 
          - takýto materiál predloží na najbližšie zasadnutie riadneho mestského  

     zastupiteľstva                                                  T: 02/2022 
K: MZ 

         mat. č. 1104/2022         Z: prednosta MsÚ 
 
 

UZNESENIE  MR 

 
15) 222 - 11.03.2003 bod 2)    zabezpecit predlozenie polročných správ na zasadnutia MR a MZ  

        T: ročne, vždy do konca  
                 prvého štvrťroka  
 K: MZ 
       (Samostarné správy, mat. č. 1094/2022, Z: prednosta MsÚ 

                      mat. č. 1095/2022) 

 

 
 
 


