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              UZNESENIA  MZ            k zasadnutiu MZ 20. 12. 2022 

 
 

1) 181 - 14. 12. 1995 -     bod a)   informovať o ukončených verejných obstarávaniach na dodanie tovaru,   

                  poskytnutie služby   alebo uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotu  
        rovnou alebo vyššou ako 5000 eur bez DPH v rozsahu: predmet zákazky, názov  
        zmluvného partnera, zmluvná cena, dátum uzatvorenia zmluvy, zoznam osôb ktorí  
        vyhodnocovali ponuky, alebo zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie  
        ponúk. V prípade zrušenia zákazky, dôvod jej zrušenia. 

   bod b)    pri podlimitnej, nadlimitnej zákazke, súťaže návrhov zaradiť do komisie na otváranie   
                  a vyhodnotenie ponúk poslanca MZ podľa nasledovného pravidla: 

                                                          - poslanca MZ s právom vyhodnocovať ponuky, ktorý má odborné vzdelanie alebo  
    odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, a/alebo  
 -  poslancov MZ príslušného VMČ, ktorí potvrdili svoju nomináciu do komisií na     
    vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky osobe zodpovednej za proces    
    verejného obstarávania v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky  
    v elektronickej podobe; poslanca MZ bez práva vyhodnocovať ponuky v prípade  
    zákazky celomestského významu. 

    bod c)    pri zákazke s nízkou hodnotou ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia  
    ako 15 000 eur bez DPH, zabezpečiť počas procesu vyhodnocovania ponúk prítomnosť  

                  poslanca MZ, ktorý zastupuje príslušný VMČ, poslanca MZ v prípade zákazky  
                  celomestského významu.   K: MZ 

       mat. č. 19        Z: prednosta MsÚ 
 

2) 335 - 13. 10. 2016 - v súčinnotsi s Mestskou políciou v Nitre zabezpečiť v pravidelných  
    štvrťročných intervaloch predkladanie informatívnej správy o  
  evidovaných porušeniach dodržiavania povolených otváracích hodín  
  reštauračných  a pohostinských zariadení na území mesta Nitra, ako aj  
  spôsob riešenia takýchto porušení  T: trvale 

 K: MZ 
       mat. č. 906/2017        Z: prednosta MsÚ 
 

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) 147 - 22. 04. 2021 -   zabezpečiť: 
v  spolupráci  s  poverenými  zamestnancami  MsÚ  predkladať  MR  a  MZ   
informatívnu správu k termínu 7 pracovných dní pred konaním MR k plneniu  
podnetov na portále Odkaz  pre starostu (ďalej len OPS) v nasledovnom rozsahu: 

- podnety staršie ako 1 mesiac od termínu uvedeného vyššie, ktoré sú označené  
ako neriešené alebo v riešení v členení podľa oddelenia, ktoré malo podnet 
vyriešiť vrátane uvedenia dôvodu neriešenia a vykonaných krokov  

   k vyriešeniu podnetu. Podnety radiť od najstaršieho. Vyriešené podnety 
neuvádzať, s výnimkou podnetov z predchádzajúcej informatívnej správy,  

   ak boli medzičasom vyriešené 
- správa bude predložená v prehľadnom členení umožňujúcom kontrolu ne/riešenia 

podnetov v jednotnom formáte sfinalizovanom povereným koordinátorom pre 
OPS na MsÚ, ktorému budú dodané podklady v požadovanom rozsahu a 
štruktúre od dotknutých oddelení 

- povinnosť pracovníkov, ktorí podnet vyriešili vyhotoviť fotografiu slúžiacu ako 
"report" vyriešenia podnetu a takýto report bezodkladne zaslať priamo alebo 
prostredníctvom svojho nadriadeného koordinátorovi OPS. V prípade nedodania 
fotografie o vyriešení podnetu túto skutočnosť uviesť v reporte koordinátorom 
OPS             T: raz za kalendárny štvrťrok 
 K: MZ 

     mat. č. 843/2021        Z: prednosta MsÚ  
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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) 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: 3/2022 

 NT: 12/2022 
 K: MZ 
       mat. č. 1034/2021 Z: prednosta MsÚ 
 

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  
 NT: 06. 12. 2022 
 K: MZ  
       mat. č. 1117/2022 Z: prednosta MsÚ   

 

8) 171 - 21. 04. 2022 - informovať MZ o možných riešeniach bezproblémového  
    a bezpečného napojenia cesty vedúcej z a na nový chrenovský cintorín  
    s ul. Levická                                                   T: 20.06.2022 

-    rokovať s kompetentnými inštitúciami (OÚ Nitra, Slovenská správa  
      ciest, Dopravný inšpektorát a ďalšie) o riešeniach bezproblémového  
      a bezpečného napojenia cesty vedúcej z a na nový chrenovský cintorín  
      s ul. Levická                                        T: od  01.06.2022 

                                                                        K: MZ 01.09.2022   
                                                                             a následne každé 2 mesiace 

       mat. č. 1189/2022                                                                            Z: prednosta MsÚ 
 

9) 194 - 26. 05. 2022- bod 2) doplniť zmluvu o dotácii s Mestom Nitra na šatňové  
     kontajnery o možnosť refundácie  nákladov o. z. FC Nitra  
     Mládež a zrealizovať  okamžite platbu tomuto občianskemu  
     združeniu v zmysle rozpočtového opatrenia schváleného 23.  
     júna 2022     NT: 06. 12. 2022 

 K: MZ 
       mat. č. 1234/2022  Z: konateľ Nitrianska  
     investičná s. r. o.  

 
10) 332 - 14. 09. 2022 –   bod 2)  doplniť zmluvu o dotácii s Mestom Nitra na šatňové kontajnery o  

      možnosť refundácie nákladov o. z. FC Nitra Mládež a zrealizovať  
      okamžite platbu tomuto občianskemu združeniu v zmysle  
      rozpočtového opatrenia schváleného 23. júna 2022    
         NT: 01. 12. 2022 

 K: MZ 
 Z: konateľ Nitrianska  
      (plnené mat. č. 1234/2022, pod por. č. 9)                   investičná s. r. o.  
 

11) 434 – 06. 10. 2022 - predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh  
rozpočtového opatrenia v zmysle Informatívnej správy k bytovému domu  
na Dvorčianskej ul. č. 63 v Nitre  K: MZ 

       mat. č. 1366/2022 Z: prednosta MsÚ 
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12) 436 – 06. 10. 2022 -  zabezpečiť podanie  podnetu na  Okresnú prokuratúru  v  Nitre    
k postupu mesta Nitra pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  
na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okresy 
Nitra a Zlaté Moravce z dôvodu porušenia zákonov    
        TK: najbližšie riadne zasadnutie MZ 

        mat. č. 1373/2022 Z: hlavný kontrolór mesta  
 

13) 437 - 06. 10. 2022 - upraviť a predložiť návrh na zmenu VZN č. 2/95 a nastaviť postup  
    odpredaja bytov v súlade s platnými právnymi predpismi 

                                                     T: decembrové MZ 2022 
 K: MZ 
       mat. č. 1374/2022 Z: prednosta MsÚ 
 

14) 443 – 19. 10. 2022 -  v spolupráci  so  spoločnosťou  Službyt Nitra,  s. r. o.  zabezpečiť  
sprevádzkovanie ľadovej plochy v tréningovej hale vedľa Zimného  
štadióna na Jesenského ulici v Nitre v termíne   od 1. novembra 2022  
do 30. marca 2023, 

- predložiť na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh 
rozpočtového opatrenia na zabezpečenie financovania energií potrebných 
na prevádzkovanie ľadovej plochy v tréningovej hale v areáli Zimného 
štadióna počas vyššie uvedenej doby 

- predložiť na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh 
rozpočtového opatrenia na zabezpečenie financovania energií potrebných 
na prevádzkovanie hlavnej ľadovej plochy na Zimnom štadióne  
do 30.05.2023                   T: do 31.10.2022                                                                      

K: MZ 
      mat. č. 1378/2022       Z: prednosta MsÚ 
          

15) 461 – 15. 11. 2022 - predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva kompletnú  
      správu o projekte Kreatívne centrum  T: najbližšie MZ  
 K: MZ 
       (Samotatná správa, mat. č. 1422/2022) Z: prednosta MsÚ 
 
 


