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      UZNESENIA  MZ    k zasadnutiu 21. 04. 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) 54 - 14. 03. 2013 - predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre informatívnu  
   správu  o plnení Akčného plánu Nitra pre všetkých - Informácie (nielen) 
   pre  hendikepovaných turistov a informatívnu správu o plnení  
   debarierizačných  opatrení Mesta Nitry   T: trvale - 1x ročne  

  K: MZ 
       mat. č. 847/2013              Z: vedúci sociálneho úradu 
  

3) 145 - 18. 05. 2017 bod B./  spracovať PD pre výstavbu BD a zabezpečiť vydanie  stavebného   
povolenia pre realizáciu projektu v roku 2017 
-zabezpečiť rozpočtovým opatrením v rozpočte  mesta Nitry na rok 2017 
finančné prostriedky vo výške 500 000,-€ na realizáciu projektu 
-uskutočniť proces obstarania zhotoviteľa prác pre uskutočnenie diela 
„BD Súľovská ul. – výstavba bytov nižšieho štandardu v počte 
10b.j.+TV“ postupom podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom 
obstaraní v platnom znení 

          bod C./ s c h v a ľ u j e 
realizáciu projektu „BD Diely III-C307-výstavba bytov bežného 
štandardu  v počte 33b.j.+TV 
u k l a d á   
prednostovi MsÚ a dotknutým odborom MsÚ 
-na základe spracovanej PD pre výstavbu BD Diely III-C307 zabezpečiť 
vydanie stavebného povolenia pre realizáciu projektu s predpokladom 
podania žiadosti na získanie dotácie z MDVRR SR v zmysle zákona č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
v platnom znení a pôžičky zo ŠFRB v zmysle zákona č.150/2013 Z .z. 
o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení pre rok 2018, ďalej aj 
opakovane pre ďalší rok v prípade neúspešnosti žiadosti 
-spracovať materiál pre dodanie žiadosti o dotáciu z MDVRR SR 
v zmysle zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v platnom znení a pôžičky zo ŠFRB v zmysle 
zákona č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom 
znení a vlastných prostriedkov mesta a predložiť ho na schválenie MZ  
najneskôr v 12/2017 
-uskutočniť proces obstarania zhotoviteľa prác pre uskutočnenie diela 
„BD Diely III-C307-výstavba bytov bežného štandardu v počte 33 b .j. 
+TV“ postupom podľa zákona č.343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní 
v platnom znení s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy na 
uskutočnenie prác na platné schválenie dotácie a pôžičky 

         bod D./ s c h v a ľ u j e 
realizáciu projektu výstavby „BD Tehelná - výstavba bytov bežného 
štandardu v počte 220 b. j. +TV“ 
u k l a d á  
prednostovi MsÚ a dotknutým odborom MsÚ 
uskutočniť proces obstarania zhotoviteľa prác pre uskutočnenie diela 
„BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b. j.+ TV“ 
postupom podľa zákona č.343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní za 
nasledovných podmienok: 
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-zmluvne upraviť podmienky zhotovenia prác tak, aby dielo bolo 
spôsobilé pre získanie dotácie MDVRR SR v zmysle zákona č.443/2010 
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení 
a pôžičky zo ŠFRB v zmysle zákona č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania v platnom znení a zabezpečiť podanie žiadosti  na 
dotáciu a pôžičku rokom 2018, a to aj opakovane pre ďalšie roky 
v prípade neúspešnosti žiadosti 
-predmetom plnenia bude vypracovanie projektovej dokumentácie 
vypracovanej v rozsahu spôsobilom pre získanie dotácie z MDVRR SR 
v zmysle zákona č.442/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v platnom znení a pôžičky zo ŠFRB v zmysle 
zákona č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom 
znení pre rok 2018/2019(etapovite), a to na základe východísk 
zastavovacej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia 
-predmetom plnenia bude inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia 
vydania stavebného povolenia a uskutočnenia stavebných prác 
k zhotoveniu diela s alternatívou plnenia na 2 etapy pre realizáciu 
projektu v rokoch 2018-2020, resp. podľa úspešnosti žiadosti, 
s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy na uskutočnenie prác na 
platné schválenie dotácie a pôžičky, resp. iného financovania projektu 
v MZ 
-zmluvné zabezpečenie práv mesta na možnosť obstarania diela za 
podmienok porovnateľných s podmienkami poskytnutia dotácie 
z MDVRR SR v zmysle zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a pôžičky zo ŠFRB 
v zmysle zákona č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 
v platnom znení v prípade, že by projekt bol realizovaný cez 
obdobný/porovnateľný program získania mimorozpočtových zdrojov 
a/alebo z platieb vybraného nájomného a/alebo cestou úverového 
prefinancovania mesta 
-zmluvná úprava práv a povinností zmluvných strán smerujúca k odkupu 
spracovanej PD v kvalite (DUR, PD, pre stavebné povolenie a realizačnej 
PD), v prípade nastúpenia dojednaní o nerealizovaní projektu 
-spracovať materiál pre dodanie žiadosti o dotáciu z MDVRR SR 
v zmysle zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v platnom znení a pôžičky zo ŠFRB v zmysle 
zákona č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom 
znení a vlastných prostriedkov mesta a predložiť ho na schválenie MZ 

         bod E./ s c h v a ľ u j e 
realizáciu projektu „BD Diely III C 405-výstavba bytov bežného 
štandardu v počte 48 b. j. +TV 
u k l a d á 
prednostovi MsÚ a dotknutým odborom MsÚ 
-zabezpečiť revíziu a úpravu spracovanej PD v zmysle platnej legislatívy 
SR a príslušných stavebných noriem a zabezpečiť vydanie stavebného 
povolenia pre realizáciu projektu s výhľadom podania žiadosti o dotáciu 
z MDVRR SR v zmysle zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a pôžičky zo ŠFRB 
v zmysle zákona č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 
v platnom znení pre rok 2020, ďalej aj opakovane pre ďalší rok v prípade 
neúspešnosti žiadosti 

           bod F./  s c h v a ľ u j e  
realizáciu projektu „BD Diely III C 406-výstavba bytov bežného 
štandardu v počte 48 b. j. +TV 
u k l a d á 
prednostovi MsÚ a dotknutým odborom MsÚ 
-zabezpečiť revíziu a úpravu spracovanej PD v zmysle platnej legislatívy 
SR a príslušných stavebných noriem a zabezpečiť vydanie stavebného 
povolenia pre realizáciu projektu s výhľadom podania žiadosti o dotáciu   
z MDVRR SR v zmysle zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
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bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a pôžičky zo ŠFRB 
v zmysle zákona č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 
v platnom znení pre rok 2020, ďalej aj opakovane pre ďalší rok v prípade 
neúspešnosti žiadosti    NT: 30. 03. 2022 

  K: MR + MZ 
          mat. č. 1065/2017  Z: prednosta MsÚ  
 

4) 314 - 18. 10. 2018 - spracovať situačný návrh umiestnenia mestskej plaveckej haly podľa   
  schválenej alternatívy  
         -  predložiť požiadavku na financovanie projektovej prípravy plaveckej  
  haly v  rozpočte mesta na r. 2019   NT: 31. 03. 2022 

          mat. č. 1562/2018  Z: vedúci OIVaR  
 

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: 31. 03. 2022 

  K: MZ 
       mat. č. 253/2019  Z: vedúci odboru dopravy 

 
6) 387 - 12. 12. 2019 - bod 6)   predložiť na zasadnutia MZ materiály vyžiadané na prerokovanie  

    v zmysle výrokovej časti tohto uznesenia NT: 31. 03. 2022 
  K: MZ 
       mat. č. 354/2019  Z: prednosta MsÚ  

 
7) 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  
 

8) 157 - 20. 05. 2021 - doplniť materiál: 
        a) do podoby akčného plánu bez analytickej časti, 
         b) doplniť do každého stanoveného problému: konkrétne opatrenia,  
  indikátory, odborného garanta, finančné plnenie a časový plán plnenia 
                                                                                  T:  10/2021 
         NT: 28. 02. 2022 

  K: MZ 
        mat. č. 842/2021  Z: prednosta MsÚ  
 

9) 260 - 09. 09. 2021 - predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na riešenie  
   Správy  a  údržby  MK  pre jednotlivé VMČ vrátane financovania 

                                                                    T: 10/2021 
  NT: 10. 03. 2022 
  K: MZ 
        mat. č. 958/2021  Z: prednosta MsÚ  
 

10)  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 
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11)  395 - 18. 11. 2021 - predkladať informatívnu správu poslancom MZ o vykonaných krokoch  
   vedúcich k získaniu stavebného povolenia k investičnej akcii "MK  

      Hollého + výbočisko" a to 1x za štvrťrok       T: do nadobudnutia  
                    právopl. stav.pov. 

                          K: MZ 
         mat. č. 1156/2022  Z: vedúci OIVaR     
 

12) 445 - 16. 12. 2021 - preložiť na najbližšie rokovanie MZ "Informatívnu správu o použití  
   finančných prostriedkov v rámci kapitoly Odboru investičnej výstavby  
   a rozvoja mesta a Odboru školstva, mládeže a športu položka 635 006 –  

      Opravy školských budov a položka 717 002 - Rekonštrukcia školských  
      budov za roky 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 v štruktúre: 

          - na akej škole alebo školskom zariadení, bola predmetná oprava alebo 
investícia vykonaná, 

         - názov opravy alebo investície, 
         - mená členov komisie, ktorí sa zúčastnili VO, 
         - cena opravy, alebo investície, 
         - či boli práce naviac, 
         - dodávateľ      T: 27. 01. 2022 

  NT: 10. 03. 2022 
  K: MZ 
       (samostatná správa, mat. č. 1165/2022)  Z: prednosta MsÚ 

 
13) 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: 03/2022 

  NT: 21. 04. 2022 
  K: MZ 
       mat. č. 1034/2021  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 Stredisko 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: najbližšie MZ  

  NT: 04/2022 
  K: MZ 
        mat. č. 1104/2022  Z: prednosta MsÚ  
 

15) 43 - 10. 02. 2022  bod 6) - zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k stavbe  
    BD Tehelná v  zmysle  výrokovej  časti  tohto  uznesenia, za   

       podmienok uzatvorenej  Zmluvy  o  dielo č. j. 16/2020/OVaR  
       v znení neskorších dodatkov a  súčasne  pri  dodržaní odporučenia   

   pre  vypracovanie "Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve" vydaného  
   poskytovateľom ŠFRB 

                     - zabezpečiť uzatvorenie dohody o postúpení všetkých práv a 
prevzatí všetkých povinností pre vydané povolenia pre stavbu BD 
Tehelná  
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 v prospech DYNAMIK REAL 2, s.r.o. ako dodávateľa a pre vstup 
dodávateľa ako stavebníka do už začatých správnych konanío 
vydanie týchto povolení pre stavbu tak, aby bol dodávateľ na 
všetkých povoleniach uvedený ako stavebník stavby 

         bod 7)  - zmluvne obstarať odborne spôsobilú osobu so skúsenosťami  
  s rozsiahlymi stavbami na vykonávanie externého stavebného 

dozoru v mene objednávateľa s dôrazom  na dodržanie realizácie 
stavby podľa projektovej dokumentácie, dodržanie podmienok 
budúcej kúpnej zmluvy a podmienok Štátneho fondu rozvoja 
bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR  

       K: MR + MZ 
        mat. č. 1099/2022  Z: prednosta MsÚ  
 

16) 75 – 16. 03. 2022 -  účelovo viazať časť finančných prostriedkov zo záverečného účtu za rok 2021  
na plnenie Plánu obnovy na roky 2022 – 2026 príspevkovej organizácie 
Správa zariadení sociálnych služieb      

       mat. č. 1117/2022        Z: prednosta MsÚ  
 

17) 81 – 16. 03. 2022 - pripraviť rozpočtové opatrenie v rozpočte Mesta Nitra na rok 2022, ktorým                  
sa vyčlenia finančné prostriedky vo výške 769320,00 € 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   

        mat. č. 1133/2022        Z: prednosta MsÚ  
 

18) 100 – 16. 03. 2022 - na najbližšie mestské zastupiteľstvo pripraviť návrh na výpoveď  
nájomnej zmluvy     K: MZ 

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

19) 113 – 16.3.2022 – bod 1.  vypracovať informatívnu správu o počte a technickom stave krytov  
civilnej ochrany v meste Nitra 

        bod 2.  predložiť návrh opatrení na zvýšenie kapacity krytov CO a zlepšenie  
ich technického stavu  a materiálneho vybavenia. Zároveň vyčísliť 
náklady na realizáciu jednotlivých opatrení a zadefinovať možné 
zdroje financovania                                         T: 28. 03. 2022 
        K: MZ 

        (samostatná správa, mat. č. 1166/2022)       Z: prednosta MsÚ  
 

 


