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        k zasadnutiu   23. 03. 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) 126 - 25. 04. 2019 - bod b)  zabezpečiť proces obstarania zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu  

mesta Nitra s účinnosťou od januára 2023"K: MZ 
     mat. č. 143/2019        Z: hlavný architekt mesta 

 
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) 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   
 

5) 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: 3/2023 
 Je splnené, K: MZ 
      (Samostatnou správou, mat. č. 1034/2021-1) Z: prednosta MsÚ 
                   
6) 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 
                                                                         K: MZ 

- 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   
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           a následne každé 2 mesiace 
 mat. č. 1189/2022 Z: prednosta MsÚ 

 
7) 385 - 14. 09. 2022 - predkladať aktualizovanú informatívnu správu každý polrok, vždy na 2.  

    zasadnutie v polroku                                      T: 2. zas. MZ v roku 2023 
  NT: 01. 02. 2023 
  K: MZ 
 mat. č. 1293/2022 Z: prednosta MsÚ 
 
8) 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 

  NT: 28. 02. 2023 
  K: MZ 
 mat. č. 1374/2022 Z: prednosta MsÚ 
 
9) 38 – 02. 02. 2023 -    prednostovi mestského úradu predložiť Koncepciu vydávania Radničných  

                                  novín  a návrh na zriadenie Redakčnej rady Radničných novín na najbližšom  
                                     rokovaní mestského zastupiteľstva T: najbližšie rokovanie MZ 

  K: MZ 
    Je splnené, Z: prednosta MsÚ 
  (Samostatnou správou, mat. č. 62/2023)                 
 
10) 43 - 02. 02. 2023 -  vykonať všetky právne a administratívne úkony v zmysle platnej  

    legislatívy SR podľa tohto uznesenia  T: k 28. 02. 2023 
  K: MZ 
 mat. č. 42/2023 Z: Štatutárny orgán spoločnosti 

 
11) 44 - 02. 02. 2023 -  štatutárnemu orgánu spoločnosti vykonaťK:K všetky právne a  

    administratívne úkony v zmysle platnej legislatívy SR podľa tohto  
    uznesenia           T: k 28. 02. 2023 

  K: MZ 
 mat. č. 43/2023 Z: Štatutárny orgán spoločnosti 
 
12) 45 - 02. 02. 2023 -  štatutárnemu orgánu spoločnosti vykonať všetky právne a administratívne  

    úkony v zmysle platnej legislatívy SR podľa tohto uznesenia 

                     T: k 28. 02. 2023 
  K: MZ 
 mat. č. 44/2023 Z: Štatutárny orgán spoločnosti 
 
13) 46 - 02.02.2023 -  štatutárnemu orgánu spoločnosti vykonať všetky právne a administratívne  

    úkony v zmysle platnej legislatívy SR podľa tohto uznesenia 

                     T: k 28. 02. 2023 
  K: MZ 
 mat. č. 45/2023 Z: Štatutárny orgán spoločnosti 
 

UZNESENIA  MR 

 

14) 222 - 11. 03. 2003 - bod 2)    zabezpečiť predloženie polročných správ na zasadnutia MR a MZ  
         T:  ročne, vždy do konca  
              prvého štvrťroka 

  K: MZ 
     Je splnené, Z: prednosta MsÚ 
   (Samostatnou správou, mat. č. 50/2023, mat. č. 51/2023)                 


