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Informatívna správa o plnení Akčného plánu 
„Nitra pre všetkých“ 

 

Akčný plán „Nitra pre všetkých„ Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov bol 
schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 54/2013-MZ dňa 14.3.2013 ako 
koncepčný a praktický podklad pre samosprávu pri odstraňovaní bariér.  

Na tomto základe bol zostavená koordinačná skupina Akčného plánu „ Nitra pre 
všetkých „zo siedmich členov:  

Mgr. Petra Ajdariová, 
Ing. Mária Jančovičová, 
Ing. Zuzana Jančovičová, 
Ing. Štefan Lančarič PhD., 
Ing. Iveta Miháliková, 
Ing. Vladimír Oslej,  
Mgr. Renáta Kolenčíková. 

Cieľom koordinačnej skupiny  bolo v roku 2013 usmerňovať búranie bariér v rámci 
možností v čo najnižšej finančnej náročnosti, nakoľko na rok 2013 neboli v rozpočte Mesta 
Nitry, ani inej príspevkovej organizácie vyčlenené finančné prostriedky priamo pre tento účel. 
 
Koordinačný tím sa dohodol na : 

1. príprave Dizajn manuálu, 
2. zmonitorovaní všeobecne záväzných nariadení a smerníc, 
3. debarierizácii pešej zóny (reklamné zariadenia stojace na chodníku), 
4. zaslaní žiadostí Mesta Nitra spoločnostiam Železnice SR a  ARRIVA Nitra, a.s., aby 

zástupcovia občanov so zdravotným postihnutím boli súčasťou plánovaných 
rekonštrukcií stavieb verejnej dopravy, 

5. boli oslovené Mestské služby a tie upravili výtlky a nerovnosti na mestských 
komunikáciách a vyčistili odvodňovací rigol na Štúrovej ulici  

 
Útvar hlavného architekta vyvíja v prospech napĺňania odporúčaní Akčného plánu 
bezbarierovosti nasledujúce činnosti: 
 
1/ V rámci vyjadrení a posudzovaní predložených dokumentácií a zámerov boli investori 
upozorňovaní na nutnosť dodržiavania vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 
 
2/ Povoľovaním umiestňovania reklamných, informačných, propagačných zariadení na území 
mesta, ako i stavebným dohľadom pri nepovolených zariadeniach /cca 30 konaní za rok 2013/ 
ÚHA prispieval k rušeniu bariér v meste. 
 
3/ V spolupráci s odborom komunálnych činností a životného prostredia bolo počas roka 2013 
prehodnotené rozmiestnenie mobilných vegetačných nádob vo viacerých lokalitách mesta 
/napr. Štefánikova, Štúrova ul./ a ich premiestnením do menej exponovaných polôh sa zvýšila 
priechodnosť uličného parteru centra mesta. 
 

Mesto Nitra v súlade s VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry 
v znení neskorších dodatkov vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov na čerpanie dotácií 
z rozpočtu mesta pre rok 2014 v prioritách a určených oblastiach podpory. Jednu z priorít 
v cieľovej oblasti „Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom“ bola 
„Debarierizácia v meste Nitra“, oblasti podpory: 



- podpora projektov na debarierizáciu prostredia v oblasti poskytovania sociálnych 
služieb, 

- podpora projektov na odstránenie spoločenských bariér . 
Na uvedenú prioritu nebol podaný žiadny projekt. 
 
Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo MZ v Nitre dňa 6.3.2014 
prerokovala materiál č. 1313/2014 a uznesením č. 15/2014 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu predmetný materiál vziať na vedomie. 

 
Mestská rada v Nitre dňa 11.03.2014 prerokovala materiál č. 1313/2014 a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu predmetný materiál vziať na vedomie. 



 


