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Zápisnica  

z mimoriadneho stretnutia Výboru mestskej časti č. 2, ktorá sa konala dňa 13.05.2019 

s týmto programom: 
 

 

 

Program stretnutia: 

 

Prerokovanie investičných akcií 

 

 

 Mimoriadne zasadnutie otvoril predseda VMČ Ing. Erik Král, ktorý privítal členov výboru a oboznámil 

ich s programom rokovania. Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým programom prerokovania 

investičných akcií.  

 

Na zasadnutí sa zúčastnil dostatočný počet členov na prerokovanie danej problematiky.  

 

K programu schôdze/ 

 

Stretnutie k prerokovaniu investičných akcií prebehlo za účelom posúdenia množstva zaradených akcií na 

opravy/úpravy/vybudovanie a pod.. P. Král predstúpil pred členov výboru a hostí (zúčastnil sa p. Halás z OIV 

a ÚHA), predložil investičné akcie a rokovanie začalo. P. Vančo: Už z minulosti sa nám tu rysuje ťahajúca sa 

nekoordinácia medzi výbormi a útvarmi úradu. Toto treba konečne odstrániť, je tu množstvo ľudí čakajúcich 

už roky. Je potrebné si povedať čo je nevyhnutné a stanoviť si priority, pretože z množstva akcií, ktoré máme 

v zozname nemôžeme urobiť všetky, keďže rozpočet je naozaj obmedzený. P. Greššo vysvetlil koľko má 

výbor prostriedkov a čo z nich možno dať urobiť. Akcie sú rozdelené na realizáciu cez investičné oddelenie, 

ktoré zahŕňa aj priority CMZ, Stredisko Mestských služieb má svoj balík cez výbor  a musíme aj niečo už 

začať pripravovať vo forme PD. Problémom sú balíky na drobné investičné akcie, ktoré nie sú dobre 

rozdelené, keďže SMS potrebuje jednoznačne omnoho viac prostriedkov, preto určite nie je možné všetko 

realizovať. ÚHA: podľa mňa je potrebné zvoliť 2-3 kľúčové investície, ktoré budú pre ľudí v Starom Meste 

naozaj mať význam, malé investície nie sú kľúčové. Následne sa prešlo na prerokovanie zoznamu 

investičných akcií a po niekoľkohodinovej rozprave boli vybraté prioritné akcie.  

 

 

V Nitre dňa: 13.05.2019 

 

 

Mgr. Diana Dojčanová, v. r.       Ing. Erik Král, v. r.   

Sekretár výboru:               predseda VMČ č. 2 

 

JUDr. Michaela Strapková, v. r.   

Sekretár výboru: 

 

 


