
        k zasadnutiu 02. 02. 2023 

UZNESENIA  MZ  

 

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) 102 - 14. 03. 2013  - realizovať návrh postupu riešenia otáčania autobusov mestskej dopravy  
    v  Krškanoch, ktorý je uvedený v písomnom  vyhodnotení plnenia  

   uznesenia č.  301/2012-MZ zo dňa 15.11.2012, predložený na zasadnutí  
   mestského  zastupiteľstva dňa 14.3.2013    

-      uviesť alternatívy možného financovania realizácie (obratisko) 
                                                                                           T: priebežne  

 K: MZ 
 mat. č. 1023/2013 Z: prednosta MsÚ  

 

3) 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 
 

4) 385 - 14. 12. 2017 -    predložiť jednotlivé opatrenia na posúdenie dotknutým odborným komisiám  
         a pravidelne raz štvrťročne predkladať celý materiál mestskému zastupiteľstvu 

  T: 1xštvrťročne 
  NT: 31. 12. 2022 
  K: MZ 

mat. č. 1253/2017        Z: prednosta MsÚ 
 

5) 285 - 05. 09. 2019 - bod 1a) 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: 30. 12. 2022 
  K: MZ 
 mat. č. 253/2019 Z: vedúci odboru dopravy 
 
 
 



6) 147 - 18. 06. 2020 - bod 2) povinnosť pravidelne na konci kalendárneho roka predkladať komisii  
       pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť správu o stave  

          nedokončených investícií                           T: najbližšie riadne MZ 
  NT: 30. 12. 2022 
  K: MZ 
 mat. č. 557/2020 Z: vedúci OIVaR 
 

7) 35 - 04. 02. 2021 -  predkladať štvrťročne informatívnu správu o vyhlásených výzvach  
    a podaných projektoch o ktoré sa uchádza mesto Nitra 

                                                T: štvrťročne 
  NT: 31. 12. 2022 
  K: MZ 
  Z: vedúci odboru projekt. 
 mat. č. 757/2021      a strat. riadenia  
 

8) 100 - 17. 03. 2021 - na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú  
    informáciu o stave a priebehu investičných akcií                       
          T: trvale 

                                                   NT: 16. 01. 2023 
  K: MZ 
 mat. č. 801/2021 Z: prednosta MsÚ 
 

9) 156 - 20. 05. 2021  - štatutárom združenia Nitra 2026 vykonať všetky právne a administratívne  
    úkony podľa tohto uznesenia              T: 30. 06. 2021 

  NT: 01. 02. 2023 
  K: MZ 
 mat. č. 860/2021 Z: štatutári zdru. Nitra 2026 

   

10) 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 

 NT: 16. 01. 2023 
  K: MZ 
 mat. č. 1008/2021 Z: prednosta MsÚ 
 

11) 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 

  NT: 30. 12. 2022  
  K: MZ 
 mat. č. 1156/2022 Z: vedúci OIVaR 
 

12) 43 - 10. 02. 2022 - bod 6) - zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k stavbe  
     BD Tehelná v zmysle výrokovej časti tohto uznesenia, za  
     podmienok uzatvorenej Zmluvy o dielo č. j. 16/2020/OVaR  
     v znení neskorších dodatkov a súčasne pri dodržaní odporučenia                
     pre vypracovanie "Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve" vydaného  
     poskytovateľom ŠFRB 

   - zabezpečiť uzatvorenie dohody o postúpení všetkých práv a  
    prevzatí všetkých povinností pre vydané povolenia pre stavbu BD  
    Tehelná v prospech DYNAMIK REAL 2, s.r.o. ako dodávateľa a  
    pre vstup dodávateľa ako stavebníka do už začatých správnych  
    konaní o vydanie týchto povolení pre stavbu tak, aby bol  
    dodávateľ na všetkých povoleniach uvedený ako stavebník stavby 



- bod 7) - zmluvne obstarať odborne spôsobilú osobu so skúsenosťami  
 s rozsiahlymi stavbami  na vykonávanie externého stavebného  

 dozoru v mene objednávateľa s dôrazom na dodržanie realizácie  
  stavby podľa projektovej dokumentácie, dodržanie podmienok  
  budúcej kúpnej zmluvy a podmienok Štátneho fondu rozvoja  
  bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR.  

  NT: 31. 12. 2022 
  K: MZ 

         Z: vedúci odboru  
 mat. č. 1099/2022            projektového  

             a strategického riadenia  
 

13) 139 - 21.04.2022 -  zabezpečiť vyčlenenie v rozpočte mesta 120 tis. Eur na odstránenie  
    technických nedostatkov plynotesných CO krytov 

                                           T: 26. 05. 2022 
 NT: 31. 12. 2022 

  K: MZ 
 mat. č. 1166/2022 Z: prednosta MsÚ 
 

14) 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: 15. 01. 2023 

  K: MZ 
 mat. č. 1265/2022 Z: konateľ Nitrianska  
                                   investičná s. r. o.  

 

15) 488 - 05. 12. 2022 - spracovať alternatívny návrh riešenia stanovíšť pre parkovanie  
    prostriedkov slúžiacich  na prevádzkovanie služby zdieľanej  

       mikromobility - ako záber verejného priestranstva formou dane alebo  
       formou prenájmu a návrh predložiť na MZ   T: 31. 01. 2023 

  K: MZ 
 mat. č. 19/2023 Z: prednosta MsÚ 
 

16) 508 - 20. 12. 2022  bod 1) predložiť na zasadnutie MZ návrh cenníka MAD (termín 01/2023)  
      a návrh úpravy grafikonu MAD v záujme optimalizácie výkonov, vrátane  
      návrhu, ako bude mesto zabezpečovať výkon kontroly zmluvy  
      s dopravcom, najmä pri kontrole výpadkov spojov, neskorých nástupov  
      spojov, kontroly ubehnutých km, kontroly schvaľovania výnimiek  
      dopravcovi a pod.      T: 02/2023 
                                            (Samostatná spr., mat. č. 22/2023) 

         bod 2)    predložiť na zasadnutie MZ správu o stave zamestnanosti na MsÚ  
                                                                                           T: 02/2023 
         bod 3)    predložiť na zasadnutie MZ informáciu o predpokladaných výdavkov  
      v rozpočte mesta   na r. 2023 na služby, opravy a údržbu majetku mesta  
     v správe spoločnosti Službyt     Nitra, s. r. o. vrátane predpokladaných    

        nákladov energie, spolu s návrhom na ich dofinancovanie 
                                         T: 02/2023 

                                         bod 4)   predložiť na zasadnutie MZ návrh optimalizácie výdavkov na elektrickú  
                                                  energiu  na odberných miestach mesta vrátane právnických osôb  
                                                  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta               T: 02/2023 
                                     bod 5)  predložiť na zasadnutie MZ informácie o stave rozpracovanosti  
                                                  parkovacej politiky mesta vrátane doteraz vynaložených nákladov  
                                                  a objednaných výkonov a dodávok a návrhu  na zmenu ceny parkovného 

                                                     T: 02/2023 
          K: MZ 



          Z: prednosta MsÚ 
          bod 6)   spracovať a predložiť na zasadnutie MZ alternatívny návrh k projektu  
     Kultúrno kreatívneho centra Nitra v alternatívach: 1. pokračovanie  
     v projekte 2. ukončenie projektu                       T: 01/2023 

                                                   (Samostatná správa, mat. č. 34/2023)  K: MZ 
  Z: vedúci odboru projekového 
   mat. č. 1433/2022)      strategického riadenia 
 

17) 510 - 20.12.2022 -  pripraviť rozpočtové opatrenie k rekonštrukcii bytu a predložiť materiál  
    na rokovanie mestského zastupiteľstva TK: 01/2023 

 K: MZ 
 mat. č. 1445/2022 Z: prednosta MsÚ    

 

 


