
                  Mat.č. 757/2021 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021-MZ zo dňa 04.02.2021 
 

 

K bodu:   Diskusia 

 

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 26.05.2022 

 

 

 

I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

u k l a d á  

vedúcemu projektového odboru projektového a strategického riadenia 

predkladať štvrťročne informatívnu správu o vyhlásených výzvach a podaných projektoch o 

ktoré sa uchádza mesto Nitra 

 

II. 
 

Plnenie: 
 

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 26.05.2022 je predložené plnenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021 zo dňa 04.02.2021 v podobe 

informatívnej správy o vyhlásených výzvach a podaných projektoch mesta Nitry. 

 

 

 

 

 

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti,  

         NT: 31.08.2022 

 

 

Spracovateľ: Mgr. Vladimír Ballay 

 

V Nitre dňa 10.05.2022 

 

 

 

            Mgr. Vladimír Ballay 

                     vedúci OPaSR 

 



Informatívna správa o vyhlásených výzvach a podaných projektoch mesta Nitry 

 

 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 04.02.2021 prijalo uznesenie, ktorým ukladá 

povinnosť vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia predkladať informatívnu správu 
o pripravovaných a vyhlásených výzvach a tiež podaných a pripravovaných projektoch.  
 

V tabuľke predkladáme zoznam projektov, ktoré pripravujeme do výziev a zoznam projektov, 
ktoré boli podané v rámci vyhlásených výziev. 

V súčasnosti evidujeme možnosti plánovaných výziev rámci Plánu obnovy a odolnosti, 
REACT, nové programové obdobie Operačný program Slovensko, Fond na podporu športu. 
Momentálne sa pripravujeme na výzvy: 
- plánovaná výzva na financovanie predprojektovej prípravy v hodnote 8 mil.  € na celé Slovensko 
(REACT – EÚ) 
- výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry (Plán obnovy a odolnosti) 
 
Taktiež je vyhlásená výzva na administratívne kapacity pre nový Operačný program Slovensko. 
Pripravujeme sa na nové obdobie prípravou strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia, 
ktorá bude obsahovať integrované územné investície v období 2021-2027, kde bude o schválení 
rozhodovať Kooperačná rada. Plánovaná alokácia na Udržateľný mestský rozvoj Nitra je vo výške cca 
40 mil. eur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výzva - vyhlásená Termín Projekt  COV  Poznámka Stav

IROP - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb.

5.2.2021
Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným 

mostom Tr. A. Hlinku
          691 206,67 € bezpečné prepojenie cyklotrasy pod mostom schválená, vyhlásené VO

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny § 9b zákona o 

dotáciách 
28.2.2021

Výstavba inkluzívneho detského ihriska pre 

znevýohdnených občanov
             50 000,00 € 

realizácia inkluzívneho detského ihriska na ulici 

Topoľová pri ZŠ

schválená, presun 

realizácie do roku 2022

Rekonštrukcia atletického oválu v areáli ZŠ 

Kráľa Svätopluka
          125 664,77 € 

výstavba atletickej dráhy a doskočiska v rámci areálu 

ZŠ kráľa Svätopluka
schválená

Rekonštrukcia havarijného stavu Zápasníckej 

haly Júliusa Strniska
          799 963,46 € 

rekonštrukcia telocvične na Jesenského ulici - 

zápasnícka hala
schválená

Fond na podporu športu: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry
31.3.2021



Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre           699 217,33 € 

revitalizácia Hradného kopca zo strany od Mestského 

parku, rekonštrukcia chdníkov, verejného osvetlenia, 

spevnenie svahu. Sprístupnenie celej časti hradného 

kopca od Jesenského ulici.

schválená

Obnova starého parku        5 989 188,15 € 

revitalizácia Mestského parku - časť od kúpaliska 

smerom k zimnému štadiónu. Kompletná revitalizácia 

územia - komunikácie, mobiliár, detské ihriská, zeleň, 

modrá infraštruktúra.

schválená

Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, 

Nitra
          167 074,57 € 

revitalizácia vnútrobloku, zelená infraštruktúry, 

mobilár, chodníky, komunikácia, detské ihrisko. 

Žiadosť podaná v spolupráci s OZ Štúrovan.

schválená

Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra              39 388,96 € 
revitalizácia areálu - zelená infraštruktúra, drobný 

mobiliár, altánok, manažment vody
schválená

OP ĽZ - Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v 

prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej 

služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK

29.7.2021
Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej 

služby v meste Nitra
             64 031,76 € pokračovanie projektu MOPS schválená

REACT - výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19
11.11.2021

Kultúrne centrum ZOBOR – udržateľnosť 

kultúrnej inštitúcie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19

          141 263,84 € 
akustické riešenie KC Zobor a vybudovanie opatrení 

proti šíreniu Covid 19
hodnotenie žiadosti

Zateplenie budovy ZŠ Cabajská           574 800,00 € 
zníženie energetickej náročnosti školskej budovy a 

jedálne
schválená

Zateplenie ZUŠ Rosinského           247 123,48 € zníženie energetickej náročnosti školskej budovy hodnotenie žiadosti

IROP - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a 

zabezpečenia výkonu opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej 

kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a 

podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku 

na komunitnej úrovni - podpora zariadení služieb starostlivosti o 

dieťa do 3 rokov veku 

2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 2.2.3 

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom 

vyučovaní

marec 2021 Komunitné centrum Nitra - Dražovce           483 230,99 € 
výstavba komunitného centra v mestskej časti 

Dražovce
hodnotenie žiadosti

IROP - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a 

mestských oblastiach
28.5.2021

OPKŽP - Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov

29.10.2021

30.12.2021

31.01.2022



Obratisko cestnej verejnej dopravy, 

Dvorčianska ulica - Nitra
          182 115,67 € výstavba obratiska pre MHD hodnotenie žiadosti

Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra        2 993 100,95 € 
preferencia vozidiel - úprava svetelnej signalizácie na 

vybraných križovatkách
hodnotenie žiadosti

Pocket park - Jarmočná ulica           156 201,15 € 
prirpavená PD na OŽP, prírpava podkladov na 

ohlásenie stavby

potrebné stavebné 

povolenie

Pocket park - Vašinova ulica              87 180,88 € 
prirpavená PD na OŽP, prírpava podkladov na 

ohlásenie stavby
v hodnotení

Pocket park - Škultétyho ulica  404 527,92 € 
finalizuje sa PD na OŽP, prírpava podkladov na 

ohlásenie stavby

potrebné stavebné 

povolenie

Pocket park - CVČ Domino  N/A príprava zadania na ÚHA a následná realizácia PD

Extenzívna vegetačná - zelená - strecha na 

budove Mestského úradu v Nitre 100068,43

v prípade ak nebude úspešný projekt v 

environmentálnom fonde, podáme žiadosť do výzvy 

IROP v hodnotení

Rekonštrukcia tenisovej haly na tenisových 

kurtoch na Ďumbierskej ulici           476 641,00 € 
zateplenie stropu tenisovej haly

v hodnotení

Rekonštrukcia budovy šatní ČFK v Nitre  422 125,72 €  

zateplenie budovy, oprava šatní, spŕch a sociálnych 

zariadení v hodnotení

Obnov si svoj domu 31.12.2021 Obnova Tržnice 135 252,00 €
30 okien + PD na odvlhčenie + prírpavná projektová 

dokuemntácia na fasádu v hodnotení

Výzva - plánované Termín Projekt  COV  

OPLZ-PO6-SC611-2021-2 Podpora dobudovania základnej 

technickej infraštruktúry (pozemné 

komunikácie)

14.01.2022

28.02.2022
Výstvba komunikácie na Orechov dvor  N/A prírpava PD

alokácia vyčerpaná

OPII-2021/7/17-DOP - moderné technológie II. 28.2.2022

zvyšovania bezpečnosti, efektívnosti a kvality 

statickej dopravy alebo bezpečnosť v Nitre - 

projekty zamerané napr. na inteligentné 

kamerové systémy s automatizovanými 

videoanalytickými funkciami

 N/A 

preverovanie možných aktivít v rámci vyhlásenej 

výzvy - kontaktovaný riadiací orgán s otázkou 

oprávnenosti v rámci prakovacej politiky alebo 

oprávnenosti kamerového systému

Vodná-Zelokvet
          402 844,00 € Podá sa do aktuálnej výzvy

Living park-Dobrotka + premostenie Dobrotky
 N/A OIVaR vyhlási súťaž na projektanta

Selenec-Akademická („Chrenová I.etapa“)

          785 411,06 € 

OIVaR vyzve projektanta na zapracovanie 

pripomienok KDI, OD a preverí úplnosť 

majetkoprávneho vysporiadania

Krškanská – Medzi vodami
 N/A 

OIVaR-majetkoprávne vysporiadanie a súhlasy 

orgánov pre vybavenie SP

Univ.most-kruh.objazd Štúrova ul.
 N/A 

OIVaR-majetkoprávne vysporiadanie pre vybavenie 

SP. Súhlas OŽP s výrubom drevín

Vyraďovací cyklopruh Dlhá ul.                8 463,47 € Podá sa do aktuálnej výzvy. OIVaR vybavuje SP

AS-Štúrova (až po Wilson.nábrežie)  N/A OIVaR vyhlási súťaž na projektanta

DD ranč-Janíkovce

 N/A 

OM preverí, či sú GP dokončené. Spolu s OD a OŽP 

preverí či sú šírky dostatočné (doplnenie líniovej 

zelene). Ak nie, záber GP sa rozšíri. Ak áno, pracuje sa 

na majetkoprávnom vysporiadaní

Plán obnovy a odolnosti - Výstavba, stavebné úpravy alebo 

rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
15.8.2022

IROP - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 

I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného 

systému 

1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 

máj 2021

Fond na podporu športu - Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia športovej infraštruktúry
31.1.2022

IROP-PO7-SC73-2021-87 Výzva na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej 

infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk

01.03.2022



Hydrocentrála-Vodná ul.  N/A Rieši sa PD s projektantom

Zelokvet-Lužianky

 N/A 

OD vypracuje technickú špecifikáciu pre OIVaR, pre 

vyhlásenie súťaže na projektanta. Potrebné vyčleniť 

zdroje


