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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o

Debarierizačné opatrenia Mesta Nitry k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“

s c h v a ľ u j e  

Debarierizačné opatrenia Mesta Nitry k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“

u k l a d á

vedúcej odboru sociálnych služieb

predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre informatívnu správu o plnení 

Debarierizačných opatrení Mesta Nitry k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“

T: trvale - 1 x ročne

K: MZ



Debarierizačné opatrenia Mesta Nitry

k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“ 

Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov

V zmysle Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím na roky 2014 – 2020 hlavné zásady, princípy a požiadavky, ktorými sa 

zabezpečuje bezbariérové riešenie prostredia a prístupnosť stavieb v Slovenskej republike  sú 

zapracované v stavebnom zákone a vo Vyhláška Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 532/2002 z 8. júla 2002, 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. Zároveň sú debarierizačné opatrenia sumarizované v dokumente Technické

podmienky TP 10/2011 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie na pozemných komunikáciách.

K postupnému odstraňovaniu bariér v Meste Nitra majú prispieť debarierizačné opatrenia

Mesta Nitry v nasledovných oblastiach:

1. Miestne komunikácie

AKTIVITA /
opis aktivity

Realizovanie opráv miestnych komunikácií s použitím 
hmatateľných povrchov – aplikovanie umelých vodiacich línií 
tam, kde chýbajú prirodzené vodiace línie

GARANT Mestské služby
Odbor investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre

FINANČNÉ 
ZDROJE

vlastné, podľa rozpočtu na príslušný rozpočtový rok

AKTIVITA /
opis aktivity

Pri spracovaní návrhov zmien a doplnkov územného plánu 
zapracovať požiadavku na  zrušenie reklamných A pilónov

GARANT Útvar hlavného architekta Mestského úradu v Nitre

FINANČNÉ 
ZDROJE

bez nárokov na finančné prostriedky



2. Priechody pre chodcov

3. Verejná doprava

AKTIVITA /
opis aktivity

Minimalizovať osádzanie nádob s mobilnou zeleňou v priestore 
peších komunikácií

GARANT Mestské služby
Odbor komunálnych činností Mestského úradu v Nitre
Útvar hlavného architekta Mestského úradu v Nitre

FINANČNÉ 
ZDROJE

bez nárokov na finančné prostriedky

AKTIVITA /
opis aktivity

Povoľovanie letných terás obmedziť výlučne na bezbariérové 
terasy

GARANT Útvar hlavného architekta Mestského úradu v Nitre

FINANČNÉ 
ZDROJE

bez nárokov na finančné prostriedky

AKTIVITA /
opis aktivity

Vykonávať opravy priechodov pre chodcov v kvalite určenej 
platnou legislatívou vo vzťahu k požiadavkám osôb so 
zdravotným postihnutím (hmatateľné povrchy)

GARANT Mestské služby
Odbor investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre

FINANČNÉ 
ZDROJE

vlastné, podľa rozpočtu na príslušný rozpočtový rok

AKTIVITA /
opis aktivity

Zabezpečiť na stĺpoch svetelnej signalizácie aj zvukovú 
signalizáciu

GARANT Útvar hlavného architekta

FINANČNÉ 
ZDROJE

vlastné, podľa rozpočtu na príslušný rozpočtový rok

AKTIVITA /
opis aktivity

Stavebné úpravy existujúcich prístreškov hromadnej dopravy 
s ohľadom na bezbariérovosť.
Realizácia prispôsobovania nástupnej úrovne k úrovni plošiny 
autobusu.
Reflexné označenie prístreškov  hromadnej dopravy.

GARANT Odbor investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre 
Mestské služby

FINANČNÉ 
ZDROJE

vlastné, podľa rozpočtu na príslušný rozpočtový rok



4. Budovy

AKTIVITA /
opis aktivity

Rozširovať vozový park MHD o dopravné prostriedky spĺňajúce 
požiadavky na bezbariérovosť

GARANT Odbor komunálnych činností Mestského úradu v Nitre, ARRIVA 
NITRA, a.s.

FINANČNÉ 
ZDROJE

ARRIVA NITRA, a.s.

AKTIVITA /
opis aktivity

Kancelária spoločnosti ARRIVA NITRA, s.r.o. určená pre 
verejnosť v priestoroch Mestskej tržnice na poschodí nie je 
dostupná osobám so zdravotným postihnutím, je preto potrebné 
nájsť priestory dostupné pre všetkých potenciálnych cestujúcich

GARANT Odbor komunálnych činností Mestského úradu v Nitre, ARRIVA 
NITRA, a.s.

FINANČNÉ 
ZDROJE

vlastné, podľa rozpočtu na príslušný rozpočtový rok

AKTIVITA /
opis aktivity

Realizovanie monitoringu budov a priechodov pre chodcov
- zostaviť dotazník bezbariérovosti a distribuovať ho do 

inštitúcií verejnej správy, kultúrnych, vzdelávacích 
a súkromných inštitúcií, 

- monitorovať priechody pre chodcov a na základe určených 
kritérií bezbariérovosti určiť ich mieru dostupnosti

- následne aktualizovať na webovom sídle tabuľku dostupnosti 
budov a priechodov

GARANT Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre 

FINANČNÉ 
ZDROJE

bez nárokov na finančné prostriedky

AKTIVITA /
opis aktivity

Postupné mapovanie jednotlivých mestských častí z hľadiska 
bezbariérovosti a na základe výsledkov monitoringu vypracovanie  
zoznamu debarierizačných opatrení a ich následná realizácia

GARANT Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre

FINANČNÉ 
ZDROJE

vlastné, podľa rozpočtu na príslušný rozpočtový rok

AKTIVITA /
opis aktivity

Získané dotazníkové  výsledky bezbariérovosti z oslovených 
inštitúcií a priechodov pre chodcov zaznamenávať do GIS portálu

GARANT Útvar hlavného architekta Mestského úradu v Nitre 
Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre

FINANČNÉ 
ZDROJE

bez nárokov na finančné prostriedky



5. Oddychové zóny

AKTIVITA /
opis aktivity

Zabezpečiť budovanie ihrísk so špeciálnymi prvkami pre deti so 
zdravotným postihnutím 

GARANT Odbor komunálnych činností Mestského úradu v Nitre
Útvar hlavného architekta Mestského úradu v Nitre
Odbor investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre

FINANČNÉ 
ZDROJE

vlastné, podľa rozpočtu na príslušný rozpočtový rok



Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením číslo 81/2015-MZ  uložilo prednostovi mestského 

úradu aktualizovať Akčný plán „Nitra pre všetkých“ a predložiť ho na júnové zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Nitre. V zmysle uvedeného uznesenia príslušné odbory 

Mestského úradu v Nitre vypracovali návrh debarierizačných opatrení, ktoré v rámci výkonu 

svojich kompetencií dokážu premietnuť do činností, ktorých výkon zabezpečujú. Navrhnuté 

debarierizačné opatrenia vychádzajú z metodiky Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR.

Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na svojom mimoriadnom zasadnutí 

dňa 20.5.2015 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Debarierizačné opatrenia 

Mesta Nitry k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“ a uložiť vedúcej odboru sociálnych 

služieb predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre informatívnu správu o plnení 

Debarierizačných opatrení Mesta Nitry k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“ T: trvale - 1 

x ročne, K: MZ.

Mestská rada v Nitre dňa 26.5.2015 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť

Debarierizačné opatrenia Mesta Nitry k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“ a uložiť vedúcej 

odboru sociálnych služieb predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

informatívnu správu o plnení Debarierizačných opatrení Mesta Nitry k Akčnému plánu „Nitra 

pre všetkých“ T: trvale - 1 x ročne, K: MZ.




