
                                                 UZNESENIA  MZ                     k zasadnutiu MZ 26. 05. 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) 102 - 14. 03. 2013 - realizovať návrh postupu riešenia otáčania autobusov mestskej dopravy  
   v  Krškanoch, ktorý je uvedený v písomnom  vyhodnotení plnenia  
   uznesenia č.  301/2012-MZ zo dňa 15.11.2012, predložený na zasadnutí  
   mestského  zastupiteľstva dňa 14.3.2013   T: priebežne  

         K: MZ - k 30.6., 31.10.  
                         a 31. 12. 2013 
         -  uviesť alternatívy možného financovania realizácie (obratisko) 
                                                                                      T: 03. 11. 2020 

  K: MZ 
      mat. č. 1023/2013  Z: prednosta MsÚ  
 

3) 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  
 

4) 385 - 14. 12. 2017 - predložiť jednotlivé opatrenia na posúdenie dotknutým odborným  
   komisiám a pravidelne raz štvrťročne predkladať celý materiál  
   mestskému zastupiteľstvu    T: 1 x štvrťročne 

  NT: 30. 04. 2022 
  K: MZ 
     mat. č. 1253/2017  Z: prednosta MsÚ  
 

5) 35 - 04. 02. 2021 - predkladať štvrťročne informatívnu správu o vyhlásených výzvach  
   a podaných projektoch o ktoré sa uchádza mesto Nitra 

                                                       T: štvrťročne 
                                                     NT: 30. 04. 2022 

  K: MZ 
      mat. č. 757/2021  Z: vedúci odboru  
      projektového riadenia 

 
6) 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  

 

 

 

 



7) 156 - 20. 05. 2021 - štatutárom združenia Nitra 2026 vykonať všetky právne a administratívne  
   úkony podľa tohto uznesenia               T: 30. 06. 2021 

  NT: 01. 05. 2022 
  K: MZ 
      mat. č. 860/2021  Z: štatutári združenia  
       Nitra 2026 

 
8) 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 

  NT: 17. 05. 2022 
  K: MZ 
      mat. č. 1008/2021  Z: prednosta MsÚ  
 

9) 353 - 28. 10. 2021 - predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva informatívnu správu  
   týkajúcu sa spôsobu prevodu majetku kompostárne do vlastníctva  
   Nitrianskych komunálnych služieb spolu  so zabezpečením jej prevádzky 

                                                    T: najbližšie riadne  
             zasadnutie MZ 

  NT: 5/2022 
    K: MZ 
      mat. č. 1009/2021  Z: prednosta MsÚ   

 
10) 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 
    NT: 17. 05. 2022 
    K: MZ 
      mat. č. 1034/2021    Z: prednosta MsÚ  
 

11) 81 - 16. 03. 2022 - pripraviť rozpočtové opatrenie v rozpočte Mesta Nitra na rok 2022,  
ktorým  sa  vyčlenia  finančné  prostriedky vo výške  769 320,00 €  
na čiastočné zmiernenie negatívnych dopadov radikálneho nárastu ceny 
tepla a teplej úžitkovej vody v dôsledku rastu cien plynu a elektrickej 
energie pre všetkých občanov mesta Nitra s trvalým pobytom v meste 
Nitra       T: 14. 04. 2022 
       K: MZ 

      mat. č. 1133/2022  Z: prednosta MsÚ  
 

12) 100 – 16. 03. 2022 -  na najbližšie mestské zastupiteľstvo pripraviť návrh na výpoveď  
   nájomnej zmluvy     NT: 31. 05. 2022 

  K: MZ 
       mat. č. 1121/2022         Z: vedúci odboru majetku 
 

13) 139 – 21. 04. 2022 -  zabezpečiť vyčlenenie v rozpočte mesta 120 tis. Eur na odstránenie  
technických nedostatkov plynotesných CO krytov   T: 26. 05. 2022 
        K: MZ  

       mat. č. 1166/2022             Z: prednosta MsÚ 
 

 

 

 



14) 169 – 21. 04. 2022 - na najbližšie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva v nadväznosti  
na postup výstavby bytových domov na Tehelnej ul. pripraviť informatívnu 
správu o podobnom postupe a časovom harmonograme výstavby pre bytový 
dom na Ďumbierskej ul. (hotel Tenis) v katastrálnom území Chrenová na parc. 
č. 1003, 810/14, 810/15, 810/19 a 810/21 vo vlastníctve Mesta Nitra 
           T: najbližšie riadne MZ 

               K: MZ 
        (samostatná správa,  mat. č. 1190/2022)     Z: prednosta MsÚ  
 

15) 170 – 21. 04. 2022 - predložiť na najbližšie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva materiál  
„Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.03.2022“       T: najbližšie riadne MZ 

               K: MZ 
        (samostatná správa,  mat. č. 1188/2022)      Z: prednosta MsÚ  
 

16) 171 – 21. 04. 2022 - informovať MZ o možných riešeniach bezproblémového a bezpečného  
napojenia cesty vedúcej z a na nový chrenovský cintorín s ul. Levická 

                    T: najbližšie riadne MZ 
                K: MZ 
        mat. č. 1189/2022            Z: prednosta MsÚ  
 
 

 


