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Veľvyslanec Spojených štátov
amerických navštívil Nitru
Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč a jeho zástupca Ján Vančo prijali v piatok 21. júla 2017
veľvyslanca Spojených štátov amerických na SR Adama Sterlinga. Na stretnutí bol
americký veľvyslanec, okrem iného, informovaný o aktivitách mesta v rámci školstva,
sociálnej oblasti, cestovného ruchu a tiež zrealizovaných a plánovaných investíciách v
Nitre. Primátor Nitry Jozef Dvonč zároveň ambasádora informoval aj o histórii Nitry ako aj
modernej, súčasnej rozvíjajúcej sa Nitre s dvoma priemyselnými parkmi, univerzitami,
výstaviskom ako aj kompetenciami, ktoré má k dispozícii
nitrianska samospráva.
Veľvyslanec sa zaujímal aj o investíciu Jaguar Land Rover, s tým, že zástupcovia mesta ho
informovali, že tento závod by mal začať s výrobou v budúcom roku a priamo by mal
zamestnať 2800 ľudí a ďalších 14 000 by malo byť zamestnaných v subdodávateľských
firmách. Ambasádor Adam Sterling, ktorý pôsobil aj v Bielom dome, poďakoval obom
zástupcom mesta za pozvanie, v rámci návštevy Nitry tiež rokoval s rektormi oboch
univerzít, prezrel si areál Nitrianskeho hradu, či vypočul skladby speváckeho zboru
z partnerského mesta Naperville.
(AJ)
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Projekt zdieľaných bicyklov v Nitre
štartuje už tento piatok
V minulom týždni sme vás v pilotnom článku informovali o projekte zdieľaných bicyklov
v Nitre, ktorý štartuje už tento piatok - 28. júla. V druhom článku prinášame doplňujúce
informácie. Mesto Nitra podporí projekt sumou 27-tis. eur a tiež podpísalo s Arrivou
zmluvu o vzájomnej spolupráci. Obe strany sa zaviazali podporiť mobilitu mesta s dôrazom na cyklodopravu a poskytovanie služby zdieľania bicyklov.
Bicykle bude možné prenajať za 0,50 eura/h, s tým, že táto hodinová sadzba je počas
prvých štyroch hodín prenájmu. Ak si bicykel požičiate na viac ako štyri hodiny, zaplatíte
za 24 hodín maximálne 3 eurá. Dostupné je aj predplatné za 25 eur na 12 mesiacov. Čo
sa týka registrácie, stačí sa zaevidovať a zaplatiť platobnou kartou stránke arriva.bike
resp. cez aplikáciu arriva bike, ktorá bude pre smartfóny dostupná na Google Play a tiež
v Apple Store.
Pripájame aj presné stanovištia bicyklov, ktoré budú v týchto lokalitách - autobusová
stanica – v zmodernizovanej časti stanice, Svätoplukovo námestie – v blízkosti pošty, Tr.
Andreja Hlinku - Centro Nitra – zo strany, kde sa nachádza cyklistický chodník, Župné
námestie – vedľa verejných toaliet, SPÚ ŠD Mladosť – vedľa parkoviska pred internátom,
Mestský park na Sihoti – vedľa hokejovej arény a vedľa parkoviska na Chrenovskom
moste. „Zdieľané bicykle budú môcť využívať všetci Nitrania, študenti univerzít ako
aj návštevníci Nitry. Na bicykloch je palubné GPS a odstránenie palubného počítača je
veľmi komplikované. Konštrukcia bicykla je pevná, bicykle sú ukotvené v stojanoch v
špeciálnej stanici s automatickým uzamykaním, “ doplnil v stanovisku dopravca Arriva
Nitra. Bicykle a stojany sú vyrobené tak, aby odolali aj nepriaznivým poveternostným
podmienkam a aj preto bude v rámci vhodných klimatických podmienok projekt
realizovaný do 30. novembra 2017. V roku 2018 bude opäť spustený 1. marca 2018. (AJ)
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V realizácii a príprave sú ďalšie
SMART riešenia
V realizácii a príprave sú ďalšie SMART riešenia. Prvou z nich
sú tzv. ochladzovače vzduchu, táto novinka je v Nitre
realizovaná v rámci aktivít mesta v projekte Smart City. Zatiaľ
bude fungovať v takom istom časovom režime ako fontány a
momentálne je v prevádzke v týchto lokalitách: brána
s
rozprašovacom a pergola pred bývalým domom módy a pitník
koníky. Mesto bude zároveň prijímať podnety od občanov, kde by tieto
„ochladzovače“ vzduchu mohli byť nainštalované.
„Hlavným prínosom je ochladenie vzduchu pre všetkých obyvateľov v tomto
extrémne teplom počasí. Aj preto, že extrémne horúčavy neustupujú, ba práve
naopak, majú stúpajúcu tendenciu, uvažujeme aj o ďalších lokalitách
ochladzovačov vzduchu,“ uviedol primátor Nitry Jozef Dvonč. V rámci projektu
budú aj ďalšie Smart riešenia (vybudovaných bude päť Smart technologických
stĺpov, určených pre distribúciu WI-FI signálu). Plánovaný je aj projekt inteligentných
lavičiek pre nabíjanie mobilných zariadení a pripojenie na internet. Lavičky
budú nabíjané slnečnou energiou, nikdy sa nevypnú. Umiestnenie bude na miestach
s predpokladom zvýšenej koncentrácie obyvateľov a návštevníkov mesta.
(J)
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Výbor regiónov aj o elektrobusoch,
SMART riešenia chystá aj Nitra
Primátor Nitry Jozef Dvonč a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica sa
zúčastnili na júlovom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (The European Committee of
the Regions) v belgickej metropole Brusel. Možnosť spolupráce a výmeny skúseností i
poznatkov na rôzne aktuálne témy, ktoré by mohli ešte viac napomôcť k napredovaniu a
skvalitňovaniu služieb verejnosti, ale i zefektívneniu výkonu samotných samospráv, sú
predmetom jednotlivých bruselských rokovaní.
Inak tomu nebolo ani na júlovom rokovaní, na ktorom bolo, okrem iných, prijaté aj
uznesenie ohľadne spoločnej Európskej stratégie pre nízkoemisnú mobilitu. Spustená bude
celoeurópska platforma ekologických autobusov pre mestá a regióny, ktorej cieľom
bude do konca roka 2019 spustenie prevádzky dvetisíc elektrobusov s nulovým emisiami.
Tento moment je zaujímavý aj z hľadiska Nitry, ktorá chce byť Smart mestom.
V Nitre by mali v blízkej dobe pribudnúť elektrobusy, inteligentné lavičky, resp. projekt
zdieľania bicyklov, ktorý začne 28.júla. V budúcnosti bude dokončená investičná akcia
výmeny verejného osvetlenia za modernú LED technológiu s cieľom kompletnej
rekonštrukcie zvyšných svetelných bodov.
„Okrem výmeny svietidiel sa plánujú aj inteligentné zastávkové tabule, ktoré budú
zobrazovať najbližšie reálne odchody liniek mestskej autobusovej dopravy, jej číslo a smer
linky. Tieto informácie budú získavané prostredníctvom signálu GPS z palubného počítača
autobusu, obsluhujúceho príslušnú linku, ktoré budú korigované o aktuálne meškania
v jazde vozidla - oproti plánovanému odchodu podľa cestovného poriadku,“ uviedol
primátor Nitry Jozef Dvonč.
Spomínaná tabuľa bude vybavená aj externým akustickým hlásením, ovládaným
prostredníctvom povelového zariadenia pre nevidiacich. Samozrejmosťou tiež bude
zobrazenie aktuálneho času, vzhľad zastávky by sa zmeniť nemal.
(AJ)
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VMČ č. 7 Chrenová, Janíkovce
informuje:
Vážení spoluobčania, po čase sa k vám opäť prihováram, aby som
vás aj v mene svojich kolegov informoval o dianí v našich mestských
častiach. V prvom rade sa chcem poďakovať za diskusiu, ktorá
vznikla okamžite po zverejnení príspevku nášho VMČ v Echu, kde
som sa zmieňoval o parkovaní v našom meste - a je z nej možno
čerpať veľa podnetov, a to nielen v oblasti parkovania.
Určite so záujmom sledujete, ako sa postupne realizujú investície na
Chrenovej a v Janíkovciach. I keď väčšina z týchto aktivít je
naplánovaná na tretí štvrťrok, tak postupne môžeme vidieť súvislú
opravu chodníka pred Lipou, vybudovanie výbočísk pre MHD na
križovatke Dlhej a Slamkovej ulici. Veríme, že sa dodávateľom podarí všetko urobiť tak,
aby sme nemuseli ďalšie investície ktoré nás ešte len čakajú, prenášať v rámci rozpočtu
do roku 2018.
Na ostatných dvoch zastupiteľstvách sme ako poslanci schvaľovali ďalšie financie na
výstavbu nového chrenovského cintorína a rovnako aj na vybudovanie chýbajúcej časti
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kanalizácie na Sadovej ulici. Boli schválené financie aj na rekonštrukciu takzvaných
kanalizačných prípojok od bytových domov po kanalizačný zberač. O všetkých
investičných akciách v rámci nášho VMČ sa a o ich priebehu, sa budete môcť
informovať aj cez úradné tabule mesta.
Milí spoluobčania. Tak ako po minulé roky počas výstavy Agrokomplex, tak aj tento rok
vás chceme všetkých pozvať na tradičné Chrenovské stánky. Toto podujatie sa uskutoční
17. - 19. augusta 2017 na novom mieste, a to na vynovenom amfiteátri výstaviska. Je pre
vás pripravený bohatý kultúrny program a samozrejme aj stánky s občerstvením. Skúsime
toto podujatie teda realizovať v novom prostredí a aj takto deklarovať spolupatričnosť
nielen Chrenovej, ale celého nášho mesta s Národným výstaviskom Agrokomplex. Želám
vám do druhej polovice leta veľa oddychu a zážitkov, aby sme spoločne po načerpaní
nových síl mohli čeliť ďalším výzvam.
Ing. Štefan Štefek, predseda VMČ 7

Koncert študentov z partnerského
mesta Naperville
V piatok 21. júla 2017 sa v nitrianskej Synagóge uskutočnil koncert študentov z
partnerského mesta Naperville. Na koncerte zazneli piesne súčasných autorov, ale aj
ľudové, sakrálne a folkové piesne i gospely. Zaujímavý koncert zboru, ktorý pôsobí viac
ako tri dekády a má 360 spevákov, si pozrel i zástupca Ján Vančo a veľvyslanec
Spojených štátov amerických v SR Adam Sterling. Známe sklady, ktoré boli podané v
precíznom prevedení najmä od Schuberta, či Haydna boli neraz odmenené potleskom.
Hlavným organizátorom bolo Mesto Nitra, koncert bol pre divákov zadarmo.
(AJ)

Letný festival vo Vespréme
Na pozvanie primátora partnerského mesta Vesprém v Maďarsku sa zúčastnili v dňoch 12.
až 14. júla zástupca primátora Ján Vančo a riaditeľka Nitrianskej organizácie cestovného
ruchu Marta Hároníková na festivale vína a džezu VeszprémFest. Okrem účasti na
podujatiach renomovaného festivalu na stretnutí s primátorom Gyulom Porgom a jeho
zástupcom Lájosom Némedim spolu hovorili aj o aktuálnych témach. A to najmä
o kandidatúre mesta Vesprém na titul Európske hlavné mesto kultúry 2023, v rámci
prípravy na ktorý maďarskí partneri navrhli výmenu študentov stredných a vysokých škôl,
ktorí by pracovali na projekte práve z oblasti kultúry. Bolo navrhnuté usporiadanie
seminára miestnych vinárov z okolia Balatónu v Nitre, aby si vymenili skúsenosti s vinármi
z Nitry a okolia v oblasti marketingu. Tiež padol návrh na hosťovanie DAB v divadle vo
Vespréme s muzikálom Povolanie pápež. Delegáciu z Nitry a belgického mesta OttigniesLouvain-la-Neuve prijal i arcibiskup diecézy Vesprém Gyula Márfi.
(JV)
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Žime spolu!
Pozývame vás na podujatie ŽIME SPOLU! , ktoré sa uskutoční v sobotu 29. júla 2017 v čase
medzi 11.00 a 22.00 hod. v Mestskom parku na Sihoti v Nitre.
SocialData v spolupráci s mestom Nitra organizuje v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta
integračnú spoločenskú akciu s názvom Žime spolu! Ide o pilotný projekt, kedy sa pokúsie
spojiť záujmy a vedomosti ľudí s hendikepom i bez hendikepu, aby sme tak napomohli
búraniu predsudkov, ktoré o nás, hendikepovaných, zdravá spoločnosť má. Počas
podujatia budete mať možnosť vidieť zdravých i hendikepovaných umelcov - venujúcich
sa s rovnakým zápalom remeselníckej, tanečnej, či inej činnosti . Na svoje si prídu mladí i
ľudia v pokročilom veku.
Hlavný program:
o 14.45 h Oficiálne otvorenie
o 15.00 h Divadlo Žihadlo - rozprávka pre deti "Kohútik a sliepočka"
o 16.00 h Tanečný klub Danube - spoločenské tance v podaní tanečného klubu
vicemajstrov sveta z Bratislavy
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o 17.00 h Bojňanci - hudobné vystúpenie mladých umelcov, ktorí prekvapia nielen
ľudovou hudbou
o 18.00 h Šlijvoševci & Tradícia Dražovce - spoločné vystúpenie chorvátskeho a
slovenského folklórneho súboru
o 19.00 h Malá Belianka - ľudová hudba
o 20.00 h Koncert skupiny DORA - mladá slovenská rocková skupina
Po celý deň budú podujatím sprevádzať moderátorky Mária Mudrochová a Anna
Kupkovičová.
Sprievodný program: balóniky, rezbárstvo, trampolína, canisterapia, paličkovanie, tvorivé
dielne, výrobky z prútia, nafukovací hrad, maľovanie na tvár, nafukovacia šmýkala, kone základy hipoterapie, ukážky špeciálnych vozidiel Opel Handycars a zdvíhacích zariadení
firmy Spig pre potreby zdravotne znevýhodnených občanov, občerstvenie.
Charitatívna zbierka nepotrebného šatstva - po celý čas konania podujatia - pre OZ
Dobroprajnosť, ktoré už viac ako 15 rokov bezplatne zabezpečuje šatstvo pre všetkých,
ktorí to potrebujú.

Pozvánka na guláš v Mlynárciach
Výbor mestskej č.5 Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce a ďalší organizátori pozývajú
na 3. ročník amatérskeho varenia gulášu, ktorý sa uskutoční v sobotu 29. júla 2017
v areáli Obchodnej akadémie v Mlynárciach. Začiatok varenia je
od 14.00 h,
vyhodnotenie, aj za účasti vedenia mesta Nitry bude o 18.00 h.

Mesto Nitra hľadá právnika
Mesto Nitra hľadá na odbor služieb úradu, referát právny a vymáhania pohľadávok :

 referenta - právnika
požiadavky:
- VŠ II. stupňa právnického smeru
-

prax v oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva výhodou

-

ovládanie prác na PC
prax v samospráve, príp. v štátnej správe výhodou
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Od uchádzača na horeuvedenú pozíciu budeme požadovať občiansku bezúhonnosť,
seriózne vystupovanie, zastupovanie MESTA NITRY v súdnych sporoch a zodpovedný
prístup k pracovným úlohám.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, profesijný životopis, overená kópia dokladu
o vzdelaní, písomný a podpísaný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov
pre Mesto Nitra.
Dátum a miesto podania žiadostí: Uchádzači na funkciu „referent právnik“ označia
zalepenú obálku „Osobný pohovor právo“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné
prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre najneskôr dňa 11. augusta 2017 na adresu: MESTO
NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č 60, referát ľudských zdrojov, 950 06 Nitra. Platí
odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta Nitry.
Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných
uchádzačov.
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