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      UZNESENIA  MZ    k zasadnutiu 23. 06. 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) 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: 20. 06. 2022 
   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 

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

4) 157 - 20. 05. 2021 -  bod c)  predložiť informatívnu správu o plnení jednotlivých cieľov na MZ  
       09.12.2021                                                     T: 12/2021 

   NT: 14. 06. 2022 
   K: MZ 
        mat. č. 842/2021             Z: vedúci sociálneho úradu 
 

5) 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  
 

6) 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  
              právoplatnosti  
              stavebného  
              povolenia 

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

7) 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  T: 14. 06. 2022 

  K: MZ 
       mat. č. 1117/2022  Z: prednosta MsÚ 
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8) 135 - 21. 04. 2022 - pripraviť v súlade so Stanoviskom hlavého kontrolóra k záverečnému účtu  
   mesta Nitry za rok 2021 s odvolaním sa na § 21 zákona č. 523/2004 Z. z.  
   návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Kreatívne centrum 

                                                      T: 21. 06. 2022 
  NT: 14. 06. 2022 
  K: MZ 
       (samostatná správa, mat. č. 1254/2022)  Z: prednosta MsÚ 
 

9) 195 - 26. 05. 2022 - predložiť na rokovanie MZ v júni podrobnú informatívnu správu o stave  
   priebehu a pripravenosti KC a o doterajšej činnosti. Zároveň predložiť  
   finančné dopady na rozpočet mesta v prípade zrušenia projektu KC 

             K: MZ 
        (samostatná správa, mat. č. 1255/2022)     Z: prednosta MsÚ 
                                

10) 232 – 07. 06. 2022 -  predložiť informatívnu správu o stave pripravenosti rezidentského  
parkovania na sídliskách Klokočina, Diely a Chrenová   

           TK: 23. 06. 2022 
                 K: MZ 

       (samostatná správa, mat. č. 1250/2022)      Z: prednosta MsÚ 

       (bude predložené  

       na MZ dňa 23.6.202)   
    

11) 233 –  07. 06. 2022 -   vypracovať smernicu o sprístupnení projektových  
dokumentácií, odborných a koncepčných materiálov financovaných  
z rozpočtu mesta pre poslancov MZ a členov odborných komisií  
v elektronickej forme    K: MZ 

                                          TK: najbližšie riadne 
        mat. č. 1251/2022                                rokovanie MZ 
      (bude predložené         Z:  prednosta MsÚ 

        na MZ dňa 23.6.2022)      
           

12) 234 – 07. 06. 2022  -   bod  1 - u k l a d á prednostovi úradu  
zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta vo forme   mimoriadnej dotácie pre FC Nitra – mládež, 
o. z.. na prenájom mobilných šatní akadémii mládeže FC 
Nitra na najbližšie riadne zasadnutie MZ dňa 23. 06. 2022 

                                           - bod  2 - p o v e r u j e 
konateľa Nitrianskej investičnej, s. r. o. 
rokovať o prevode nájomného vzťahu k šatňovým 
kontajnerom                                                                                                     
     T: 23. 06. 2022 

        mat. č. 1252/2022        K: MZ 
        (bude predložené        Z:  prednosta MsÚ 

        na MZ dňa 23.6.2022)                  Konateľ nitrianskej 
                         investičnej s. r. o. 
 
 
 

 


