
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Prílohy 1. Aktualizácie PHSR 
  Nové zámery v kľúčových oblastiach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1. Kľúčová oblasť 
 Hospodársky rozvoj a technická infraštruktúra 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHSR – projektový formulár CR/4/2 
 
 
 

 
 ZÁMER č.4 

ZLEPŠENIE PARTNERSKÝCH VZŤAHOV 

Opatrenie č. 
2 

Propagácia partnerských miest 

Cieľ 
opatrenia 

Zlepšenie informovanosti o partnerských mestách 

Garant Mesto Nitra 

Spolupráca - 

Náklady v € Max. do 2 000 € 

Zdroje  
financovania 

Rozpočet Mesta Nitra 

Termín 2011 

Úlohy- 
aktivity 

 Vydanie brožúry partnerských miest 

Indikátor 1 000 ks 

Zdroj Interné materiály referenta pre spoluprácu s PM 

Spracoval Mgr. Petra Waldnerová 

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
-  

Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PHSR – projektový formulár CR/4/3 

 
 

 ZÁMER  č.4 ZLEPŠENIE PARTNERSKÝCH VZŤAHOV 

Opatrenie č. 
3 

Dni partnerských miest 

Cieľ 
opatrenia 

Zlepšenie informovanosti o partnerských mestách, aktívne zapájanie 
občanov 

Garant Mesto Nitra 

Spolupráca univerzity 

Náklady v € Max. do 8 000 € 

Zdroje  
financovania 

Rozpočet Mesta Nitra, Zdroje EÚ 

Termín 2010 

Úlohy- 
aktivity 

1. zostavenie programu 
2. samotná organizácia podujatia 

Indikátor Počet účastníkov podujatia 

Zdroj Interné materiály referenta pre spoluprácu s PM 

Spracoval Mgr. Petra Waldnerová 

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
-  

Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHSR – projektový formulár CR/4/4 

 
 

 ZÁMER č.4 ZLEPŠENIE PARTNERSKÝCH VZŤAHOV 

Opatrenie č. 
4 

Rozšírenie partnerskej spolupráce do Maďarskej republiky 

Cieľ 
opatrenia 

Rozšírenie partnerskej spolupráce do Maďarskej republiky 
a následné využívanie finančných prostriedkov z Programu 
cezhraničnej spolupráce SR-MR 

Garant Mesto Nitra 

Spolupráca - 

Náklady v € neodhadnuté 

Zdroje  
financovania 

Rozpočet Mesta Nitra 

Termín 2011 

Úlohy- 
aktivity 

1. určenie najvhodnejšieho partnerského mesta 
2. kontaktovanie partnerského mesta 
3. podpísanie zmluvy o partnerskej spolupráci 

Indikátor Partnerské mesto 

Zdroj Interné materiály referenta pre spoluprácu s PM 

Spracoval Mgr. Petra Waldnerová 

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatív-  Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHSR – projektový formulár CR/4/5 

 
 

 ZÁMER č.4 ZLEPŠENIE PARTNERSKÝCH VZŤAHOV 

Opatrenie č. 
5 

Rozšírenie partnerskej spolupráce do Rakúskej, Nemeckej, príp. 
Francúzskej republiky 

Cieľ 
opatrenia 

Rozšírenie partnerskej spolupráce do krajín Západnej Európy  

Garant Mesto Nitra 

Spolupráca - 

Náklady v € neodhadnuté 

Zdroje  
financovania 

Rozpočet Mesta Nitra 

Termín 2011-2013 

Úlohy- 
aktivity 

4. určenie najvhodnejšieho partnerského mesta 
5. kontaktovanie partnerského mesta 
6. podpísanie zmluvy o partnerskej spolupráci 

Indikátor Partnerské mestá 

Zdroj Interné materiály referenta pre spoluprácu s PM 

Spracoval Mgr. Petra Waldnerová 

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
-  

Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PHSR – projektový formulár CR/9/1 

 
 ZÁMER č.9 KOORDINÁCIA AKTÍT CR V MESTE NITRY 

Opatrenie 
č.1 

Konštituovať organizáciu destinačného manažmentu v meste Nitry 

Cieľ 
opatrenia 

Združiť subjekty do organizácie destinačného manažmentu CR 
v meste Nitry s cieľom efektívnejšej koordinácie aktivít zameraných 
na podporu rozvoja CR  

Garant Mesto Nitra  

Spolupráca inštitúcie CR, subjekty CR 

Náklady v € Max. do  60.000 € 

Zdroje  
financovania 

Mesto Nitra, fondy 

Termín 2011 

Úlohy- 
aktivity 

1. Organizovanie pravidelných stretnutí zainteresovaných subjektov 
1. Organizovanie prednášok a seminárov zameraných na 

skvalitňovanie služieb v CR 

Indikátor Počet (združených subjektov, aktivít) 

Zdroj  

Spracoval Mgr. Juraj Novák  

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
-  

Vyplývajúca z lokálnych potrieb -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHSR – projektový formulár CR/10/1 

 
 ZÁMER č. 
10 PODPORA ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN V CR 

Opatrenie 
č.1 

Realizácia opatrení a aktivít CR zameraných na hendikepovaných 
turistov Nitry 

Cieľ 
opatrenia 

Komplexne riešiť problematiku bezbariérovosti v meste Nitra so 
zreteľom na možnosti využiteľnosti v CR 

Garant Mesto Nitra  

Spolupráca UKF v Nitre, inštitúcie CR, subjekty CR 

Náklady v € Max. do 60.000 € 

Zdroje  
financovania 

Mesto Nitra, fondy 

Termín 2011 

Úlohy- 
aktivity 

2. Monitoring a pasportizácia zariadení CR, zariadení všeobecnej 
infraštruktúry a služieb z pohľadu hendikepovaných 

3. Spracovanie analýzy a akčného plánu aplikácie poznatkov 
4. Tvorba propagačných materiálov, internetovej prezentácie 
5. Realizácia opatrení zameraných na odstraňovanie bariér 
6. Organizovanie prednášok a seminárov 

Indikátor Počet (aktivít) 

Zdroj Štatistické údaje, výsledky prieskumov, diplomové a seminárne 
práce, databáza NISYS 

Spracoval Mgr. Juraj Novák  

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
-  

Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 2

 
 
 
 
 
 
 



 
PHSR – projektový formulár CR/11/1 

 
 ZÁMER  
č.11 PODPORA AKTIVÍT V CR 

Opatrenie 
č.1 

Rozšírenie dotačnej politiky Mesta Nitry o cieľovú oblasť „cestovný 
ruch“ 

Cieľ 
opatrenia 

Vytváranie podmienok na rast konkurencieschopnosti CR 
prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných 
služieb CR, obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného 
dedičstva súvisiaceho s aktivitami CR, ako aj skvalitnenie 
prezentácie Nitry ako strediska cestovného ruchu 

Garant Mesto Nitra  

Spolupráca univerzity, inštitúcie CR, subjekty CR 

Náklady v € Max. do 100.000 € / ročne 

Zdroje  
financovania 

Mesto Nitra 

Termín 2012 

Úlohy- 
aktivity 

1. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 
1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 

2. Vytvorenie schémy a podmienok poskytovania dotácií 
3. Zabezpečenie schválenia finančných prostriedkov v rozpočte 

Mesta Nitry 
4. Posúdenie predložených projektov 
5. Poskytnutie finančných prostriedkov na základe zmluvy o 

spolupráci 
6. Vyúčtovanie 

Indikátor Počet poskytnutých dotácií/realizovaných projektov, spokojnosť 
návštevníkov, zlepšenie kvality služieb 

Zdroj  

Spracoval Mgr. Juraj Novák  

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
-  

Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 2

 
 
 



 
 

PHSR – projektový formulár D1/6 
 

 
 ZÁMER č. 1 REALIZÁCIA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

Opatrenie č. 
6 

Realizácia verejnoprospešných stavieb v zmysle schváleného ÚP – 
autobusové prístrešky MAD 

Cieľ 
opatrenia 

doplniť autobusové prístrešky na zástavky MHD na ktorých nie sú 
prístrešky, vymeniť jestvujúce nevyhovujúce prístrešky  

Garant Odd investícií a rozvoja 

Spolupráca OKČ a ŽP, UHA, Veolia Transport a.s., Mestské služby 

Náklady v € Max. do 150 tis. € 

Zdroje  
financovania 

Rozpočet mesta, štrukturálne fondy 

Termín Od r. 2010 

Úlohy- 
aktivity 

Zmonitorovanie jestvujúceho stavu, 
Výber typu autobusového prístrešku  
Vypracovanie projektu osadenia  
Realizácia 
 

Indikátor Zvýšenie počtu zastávok MAD opatrených prístreškami 

Zdroj Cestovný poriadok – trasovanie liniek 

Spracoval Bohumil Vincúr 

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
- 2 

Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 2

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2. Kľúčová oblasť 
Sociálny rozvoj a kvalita života 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHSR – projektový formulár SS/12/1 
 

 ZÁMER č. 
12 

VYTVORENIE FUNGUJÚCEJ SOCIÁLNEJ SIETE PRE PODPORU 
RODÍN S DEŤMI 

Opatrenie 
č.1 

Fungujúca sociálna sieť pre podporu rodín s deťmi 

Cieľ 
opatrenia 

Fungujúca sociálna sieť na podporu rodín s deťmi je základným kameňom 
pri sociálnej práci s rodinou a jej členmi. Vzájomná prepojenosť služieb 
a spolupráca inštitúcií a organizácií pracujúcich s rodinou je predpokladom 
včasného podchytenia problému a zabránenie prepadu rodiny na sociálne 
dno. Dostatok poskytovaných služieb pre rodinu a odborníkov pracujúcich 
s rodinou v kríze alebo problémovou rodinou môže naštartovať členov 
rodiny k riešeniu problému a ich sociálnej situácie. 

Garant Mesto Nitra  
Centrum Slniečko n. o. 

Spolupráca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, mimovládne neziskové 
organizácie, Mestská polícia, Správa zariadení sociálnych služieb 

Náklady v € Max. do 50 000 €/rok  

Zdroje  
financovania 

Garanti realizácie opatrenia, Mesto Nitra, Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, nadácie, zahraničné zdroje, zdroje EÚ 

Termín Počnúc rokom 2010 

Úlohy- 
aktivity 

a)   Systém včasného podchytenia problémových rodín 
b) Sieťovanie sociálnych služieb, opatrení sociálnoprávnej  ochrany 

a zariadení na podporu rodín s deťmi 
c)   Vznik a podpora nízkoprahových zariadení pre rodiny a deti 
d)    Udržanie a rozvoj kvalitnej, intenzívnej a efektívnej sociálnej práce    

v ohrozených rodinách.  
e)  Databáza poskytovateľov sociálnych služieb pre rodinu s deťmi 

a ďalších subjektov pracujúcich s ohrozenou rodinou a jej pravidelná 
aktualizácia. 

f) Databáza služieb, opatrení sociálno-právnej ochrany  a zariadení pre 
cieľovú skupinu v meste Nitra a jej pravidelná aktualizácia. 

Indikátor -    Počet spolupracujúcich subjektov pri včasnej intervencii 
- Počet riešených prípadov 
- Počet subjektov pracujúcich s rodinou s deťmi 
- Počet uložených opatrení sociálno-právnej ochrany detí 
- Počet sociálnych služieb a ďalších služieb pre rodiny s deťmi 
- Počet detí a mladých ľudí navštevujúcich nízkoprahové zariadenie 
podľa jednotlivých aktivít 
- Počet rodičov zapojených do aktivít nízkoprahového zariadenia  
- Počet rodín, pre ktoré je poskytované sociálne poradenstvo 
- Počet fungujúcich nízkoprahových zariadení na území mesta 

Zdroj Zákon č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách 

Spracoval PhDr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra 
Mgr. Mariana Kováčová, Centrum slniečko n. o. 

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy  Vyplývajúca z lokálnych potrieb -  



PHSR – projektový formulár SS/13/1 
 

 

 ZÁMER č.13 SYSTEMATICKÁ  A KVALITNÁ POMOC OBETIAM DOMÁCEHO 
NÁSILIA 

Opatrenie 
č.1 

Pomoc obetiam domáceho násilia  

Cieľ 
opatrenia 

Problematika obetí domáceho násilia, týraných, zneužívaných detí je  
jednou z najzávažnejších sociálno-patologických javov, ktorá si vyžaduje 
aktívny multidisciplinárny odborný prístup. 
V meste Nitra by malo pre potreby obetí domáceho násilia byť funkčné 
a dostupné vysokoodborné, sociálno – diagnosticko - terapeutické centrum 
pre obete domáceho násilia, týrané, zneužívané deti. Predovšetkým 
z dôvodu predchádzania druhotnej viktimizácii / systémovému týraniu / 
a účinnej ochrany obetí domáceho násilia týraných či sexuálne 
zneužívaných detí.    

Garant Mesto Nitra  
Centrum Slniečko n. o. 

Spolupráca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, mimovládne neziskové 
organizácie, Mestská polícia, Správa zariadení sociálnych služieb 

Náklady v € Max. do 100 000 €/rok  

Zdroje  
financovania 

Garanti realizácie opatrenia, Mesto Nitra, Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, nadácie, zahraničné zdroje, zdroje EÚ 

Termín Počnúc rokom 2010 

Úlohy- 
aktivity 

a) Centrum poradenstva  pre obete domáceho násilia 
b)  Krízové stredisko pre obete domáceho násilia 
c) Útulok : Bezpečné miesto pre obete domáceho násilia-   poskytnutie  II. 
časti rodinného domu  a jeho rekonštrukcia na Biovetskej ulici č. 36  pre 
rozšírenie miest útulku a vytvorenie Centra poradenstva  pre obete 
domáceho násilia i so všetkými aktivitami v zmysle  opatrenia 11/5.    

Indikátor - Počet detí  , ktoré požiadajú o pomoc formou telefonickej linky 
(najmenej 3 000 detí) 
- Počet obetí domáceho násilia, ktorí požiadajú o pomoc a poradenstvo  
formou telefonickej linky pre obete domáceho násilia (najmenej 5 000 
obetí) 
- Počet obetí domáceho násilia v poradenskom a podpornom programe 
pomoci obetiam domáceho násilia (najmenej 100 obetí)  
- Počet miest vyhradených pre deti a rodiny v kríze, pre obete domáceho 
násilia, pre týrané, zneužívané deti v akreditovanom zariadení v krízovom 
stredisku (5 miest) 
- Počet klientov ročne, ktorým KS poskytne komplexnú starostlivosť 
(minimálne 8 klientov) 

Zdroj Zákon č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách 

Spracoval PhDr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra 
Mgr. Mariana Kováčová, Centrum slniečko n. o. 

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
- 1 

Vyplývajúca z lokálnych potrieb -  



PHSR – projektový formulár K/1/10 
 
 

 ZÁMER VYTVORIŤ OPTIMÁLNE PODMIENKY PRE REALIZÁCIU 
SÚČASNEJ KULTÚRY 

Opatrenie Dobudovať zázemie pre účinkujúcich a organizátorov podujatí 
v Mestskom parku na Sihoti 

Cieľ 
opatrenia 

Vytvoriť adekvátne podmienky pre zabezpečenie prípravnej 
a realizačnej fázy podujatí projektov  

Garant Prednosta MsÚ, investičné odd.,  

Spolupráca oddelenie ŽP a komunálnych činností., odd. kultúry a športu 

Náklady v € neuvedené 

Zdroje  
financovania 

rozpočet Mesta Nitry 
 

Termín 2011 

Úlohy- 
aktivity 

Príprava projektovej dokumentácie  
Realizácia 

Indikátor Spokojnosť účinkujúcich a organizátorov  

Zdroj Odd. kultúry a športu 

Spracoval D. Bojdová 

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
-  

Vyplývajúca z lokálnych potrieb -  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PHSR – projektový formulár K/2/15 

 
 ZÁMER ZACHOVÁVAŤ, OBNOVOVAŤ A PREZENTOVAŤ KULTÚRNE  

DEDIČSTVO 

Opatrenie Vybudovať multifunkčný areál na Martinskom vrchu so spoločensko-
rekreačným, kultúrnym a vedeckým využitím vrátane umiestnenia zariadení 
občianskej vybavenosti slúžiacich potrebám mesta a areálu 

Cieľ 
opatrenia 

Začleniť územie do urbanistickej štruktúry mesta s riešením verejných  
dopravno-obslužných a prístupových komunikácií, koridorov technickej 
infraštruktúry a verejnej zelene. Poskytovať návštevníkom celodenný 
program pre rodinné a skupinové návštevy, využiť územie na kultúrne, 
spoločenské, vedecké a športovo-rekreačné účely.  

Garant Mesto Nitra /odd. architektúry, kultúry, investičné/ 

Spolupráca AÚ SAV, Nitriansky samosprávny kraj, Ponitrianske múzeum, OZ, 
podnikateľské subjekty, UKF, Rímskokatolícke biskupstvo Nitra 

Náklady v € Max. do 40 mil. 

Zdroje  
financovania 

Zdroje EU, grantové programy, rozpočet Mesta Nitry, NSK, 

Termín 2008-2020 

Úlohy- 
aktivity 

I. ETAPA: 
1 Stanovenie koordinátora  z  radov zamestnancov  MsÚ 

v Nitre  
2 Stanovenie základnej koncepcie  funkčného využitia 

vo väzbe na  priestorové členenia areálu a jej schválenie 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre  
Zapracovanie základnej koncepcie  funkčného využitia 
a priestorového usporiadania areálu do ÚPN mesta Nitry, 
formou zmien a doplnkov. 

3 Zdokumentovanie existujúceho stavu (film, 
fotodokumentácia).  

4 Vypracovanie pasportizácie zelene  
5 Vyčistenie areálu (náletová zeleň, úprava chodníkov 

a vnútro areálových ciest a záchytného parkoviska na 
Jeleneckej ulici) 

6 Sprístupnenie časti areálu verejnosti v spolupráci 
s Archeologickým ústavom SAV v Nitre 

II. ETAPA: 
7 Prieskumy a rozbory územia a zabezpečenie podkladov 

(zosumarizovanie existujúcich dostupných podkladových 
materiálov, konkrétnych zámerov, vyjadrenia správcov 
inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy) 

8 Zameranie jestvujúceho stavu – výškopis a polohopis, 
prieskum podzemia (vojenské kryty, munícia a pod.), 
archeologický prieskum - lokalizácia územia a časové 
obmedzenia vyplývajúce z arch. prieskumu) 

9 Majetkovo- právne usporiadanie pozemkov. 
10 Vypracovanie investičného zámeru na podklade 



stanoveného funkčného využitia územia a posúdenia 
predložených zámerov, prerokované komisiami pri MZ 
a výbormi mestských častí, ako podklad na schválenie 
v mestskom zastupiteľstve. 

11 Vypracovanie komplexnej urbanistickej štúdie revitalizácie 
areálu na podklade investičného zámeru. 

 
 
 
 
 
 
11a/Rozpracovanie predloženého zámeru  :  

- netradičné prezentovanie archeologických, historických, 
architektonických, etnografických a prírodných artefaktov 
v blízkosti centra mesta 

- umiestnenie odborných pracovísk múzea, expozícií a výstav 
- depozitáre pre zbierky múzea a AÚ SAV 
- reštaurátorské laboratórium – názorná ukážka 

konzervátorských a reštaurátorských prác 
- odkryté archeologické nálezisko- praktické pracovisko pre 

študentov archeológie, histórie, muzeológie, experimentálna 
archeológia 

- rekonštrukcie bývania i spoločenských a sakrálnych stavieb 
od najstarších čias a sústredenie archeologických, 
historických i umelecko-historických  poznatkov v názornej 
podobe na jednom mieste s využitím inscenovaných ukážok 
dobových technológií i životných zvyklostí 

- súčasť komplexu – športové možnosti/tenis, minigolf, 
kúpalisko/, stravovacie i nákupné zariadenia 

- spojenie tradičných i menej tradičných múzejných aktivít 
s komerčnými tak, aby sa vhodne prelínali a násilne 
neoddeľovali 

- koncipovať multifunkčný areál tak, aby bol schopný 
poskytovať návštevníkom celodenný program a stal sa 
miestom rodinných i skupinových návštev 

12.Predloženie projektu – zdroje EÚ 
13.Postupná realizácia 
14.Dobudovanie multifunkčného areálu , prevádzka  

Indikátor Návštevnosť 
Spokojnosť verejnosti a odborných inštitúcií 

Zdroj Koncepcia rozvoja mesta Nitry, Koncepcia využitia areálu Zoborských 
kasární 

Spracoval Ing. arch. S. Babčan, Ing. arch. E. Ligačová, Mgr. A. Števko, PhDr. Matej 
Ruttkay, Mgr. D. Bojdová 

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy -  Vyplývajúca z lokálnych potrieb -  

 
 
 
 



PHSR – projektový formulár ŠRaVA/3/6 

 ZÁMER 3 ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY 

Vybudovanie aquaparku s celoročnou  prevádzkou s prepojením na Opatrenie 

 
 

 
 

č.6 sezónne prevádzkovanie -letné kúpalisko - wellnes so službami 
s prepojením na park Sihoť 

Poskytnutie relaxu, rekreačného plávania ,oddychu občanom mesta  
a občanom zo  širokého okolia 

Cieľ 
opatrenia 

Mesto Nitra Garant 

SŠARZ mesta Nitry, investičné oddelenie Spolupráca 

Max. do 12 000 000 € Náklady v € 

Fondy EÚ, Mesto Nitra, podnikateľská sféra Zdroje  
financovania 

2012 Termín 

Spracovanie štúdie  Úlohy- 
aktivity Spracovanie projektovej dokumentácie pre ÚZ 2010 

PD pre stavebné povolenie 2011 
realizačný projekt 2011 

Zvýšenie návštevnosti mesta, spokojnosť obyvateľov, zdravý životný 
štýl 

Indikátor 

 

Fondy EU, Súkromný sektor, Rozpočet Mesta Nitry Zdroj 

D. Bojdová, M. Dovičovič, M.Mlynek Spracoval 

Vyplývajúca z lokálnych potrieb -  Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
-  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.3. Kľúčová oblasť 
 Samospráva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PHSR – projektový formulár EP/8/4 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
ZÁMER č. 8 USMERŇOVAŤ CHOV ZVIERAT 

Zvýšiť počet plôch pre voľný pohyb psov – výbehov v meste Opatrenie č. 
4 

Cieľom je vytvárať vyhovujúce a dostatočné podmienky pre majiteľov 
psov a tým zlepšovať čistotu na verejných priestranstvách 

Cieľ 
opatrenia 

Prednosta MsÚ, OddKČaŽP Garant 

Štátna správa, podnikateľské subjekty, výbory mestských častí Spolupráca 

Max. do 30 tis.€ Náklady v € 

Rozpočet mesta, EU Zdroje  
financovania 

2011, priebežne Termín 

Výber vhodných priestorov Úlohy- 
aktivity Vypracovanie projektu 

Realizácia 

Plochy novovytvorených výbehov Indikátor 

Územný plán mesta Nitry Zdroj 

Ing. Jozef Stančík Spracoval 

Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
- 2 



 
PHSR – projektové formuláre EP/ 9/14 

 
 

 ZÁMER č.9 ZABEZPEČIŤ DOSTATOK ZELENE, KVALITNÉ SADOVNÍCKE 
ÚPRAVY A ÚDRŽBU 

Opatrenie č. 
14 

Doplnenie prvkov malej architektúry na sídliskách  

Cieľ 
opatrenia 

doplnenie prvkov malej architektúry na sídliskách ( lavičky, malé 
odpadové nádoby) za účelom skvalitnenia životného prostredia   
 

Garant OKČ a ŽP , UHA 

Spolupráca OKČ a ŽP, UHA, investičné oddelenie 

Náklady v € Max. do 50 tis.€ 

Zdroje  
financovania 

Rozpočet mesta, EU 

Termín 2011, priebežne 

Úlohy- 
aktivity 

Zhodnotenie súčasného stavu predmetných plôch 
Vypracovanie návrhu na doplnenie prvkov malej architektúry na 
sídliskách 
Výber dodávateľa 
Realizácia 
Kontrola zrealizovaných prác 

Indikátor Využívanie plôch územia sídlisk 

Zdroj Odd. KĆaŽP, ÚHA 

Spracoval Bohumil Vincúr 

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
- 1 

Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 2

 
 
 
 
 
 
 
 



PHSR – projektový formulár EP/22/5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ZÁMER č.22 
POSILNIŤ OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Vybudovať oplotenia jestvujúcich centrálnych detských ihrísk na Opatrenie č. 
5 sídliskách 

Zlepšiť hygienické podmienky na jestvujúcich centrálnych detských 
ihriskách a pieskoviskách mesta, zabrániť znečisťovaniu detských 
ihrísk, zabrániť prístupu psov a mačiek  do pieskovísk 

Cieľ 
opatrenia 

OKČ a ŽP , UHA Garant 

OKČ a ŽP, UHA, investičné oddelenie Spolupráca 

Max. do 60 tis.€ Náklady v € 

Rozpočet mesta, EU Zdroje  
financovania 

od 2011, priebežne Termín 

Zhodnotenie súčasného stavu predmetných plôch Úlohy- 
aktivity Vypracovanie vykonávacích projektov 

Výber dodávateľa 
Realizácia 
Kontrola zrealizovaných prác 

Plochy územia jestvujúcich centrálnych ihrísk Indikátor 

Evidencia MsÚ, výbory mestských častí Zdroj 

Bohumil Vincúr Spracoval 

Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
- 1 



PHSR – projektový formulár UA/6/1 
 

 

 ZÁMER č. 6 ZEFEKTÍVNENIE SPRÁVY MESTSKEJ ZELENE 

Opatrenie 
č.1 

Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu starostlivosti o 
dreviny 

Cieľ 
opatrenia 

Vytvorenie databázy evidencie mestskej zelene s návrhom opatrení 
na jej údržbu podľa jednotlivých plôch a kategórií zelene. 
Inventarizácia zelene s popisom zdravotného stavu, adresné 
vynakladanie prostriedkov na správu a údržbu zelene v sídle 
v zmysle navrhnutých opatrení. 

Garant Útvar hlavného architekta, Oddelenie komunálnych činností 
a životného prostredia 

Spolupráca Odborne spôsobilá osoba / organizácia so spôsobilosťou obstarávať 
dokumenty ochrany prírody a krajiny – evidencia MŽP SR. 

Náklady v € Max. do 130 000 € 

Zdroje  
financovania 

Prostriedky z finančných kompenzácií uložených za výrub drevín 
v zmysle zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

Termín Do 2013 

Úlohy- 
aktivity 

Etapizácia obstarania dokumentu podľa jednotlivých plôch zelene: 
I. Staré Mesto do 2011 
II. Chrenová, Klokočina, Diely do 2012 
III. Ostatné mestské časti. do 2013 

Etapizácia je navrhnutá v zmysle podielu zastúpenia verejnej zelene  
V jednotlivých častiach mesta, ako i na exponovanosť plôch 
z pohľadu ich údržby. 

Indikátor Zefektívnenie vynakladania finančných prostriedkov na údržbu 
zelene sa prejaví na celkovom zdravotnom stave zelene v meste, 
zvýši sa jej architektonická a kompozičná hodnota, ako i bezpečnosť.

Zdroj Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

Spracoval Ing. Štefan Lančarič, PhD. 

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
-  

Vyplývajúca z lokálnych potrieb -  

 
 
 



PHSR – projektový formulár KaS/4/8 
 

 ZÁMER č. 4 ZLEPŠIŤ KOMUNIKÁCIU SO SUBJEKTMI ZO VŠETKÝCH 
SEKTOROV 

Opatrenie 
č.8 

Zavedenie pravidelných tlačových konferencií 

Cieľ 
opatrenia 

Zlepšenie informovanosti verejnosti o aktivitách a dianí v meste Nitra 

Garant Útvar primátora a zástupcov primátora 

Spolupráca Regionálne a miestne médiá 

Náklady v € - 

Zdroje  
financovania 

- 

Termín Pravidelne, raz za dva mesiace, resp. podľa aktuálnej potreby 

Úlohy- 
aktivity 

Oslovenie dotknutých subjektov 

Indikátor Zvýšenie záujmu verejnosti o dianie v meste 

Zdroj  

Spracoval ÚPaZP 

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy 
-  

Vyplývajúca z lokálnych potrieb -    
X  

 
 




