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Informatívna správa - Debariérizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra 
pre všetkých“

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 Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 532/2002 z 08. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 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.

Vo väzbe na prijaté návrhy k postupnému odstraňovaniu bariér v Meste Nitra  v roku 

2015 sa zrealizovali navrhované  debarierizačné opatrenia v týchto oblastiach:

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

            Útvarom hlavného architekta  MsÚ v Nitre boli prijaté návrhy na skvalitnenie 

života a odstránenie bariér v meste  v rámci zabezpečenia zmien a doplnkov č. 5  Územného 

plánu mesta regulácie reklamných stavieb a zariadení vo verejných priestoroch. Schválená 

aktualizácia územného plánu nepripúšťa umiestňovanie tzv. reklamných „A“ pilónov vo 

verejných priestoroch. Regulácia umožnila odstránenie druhu reklamy, ktorá umiestňovaním 

vo verejných priestoroch (chodníky, námestia, rozptylové plochy) tvorila nekontrolovateľné 

a neustále sa meniace fyzické bariéry. Zároveň aktualizovaný územný plán reguluje 

umiestňovanie i iných typov reklamy umiestňovanej vo verejných priestoroch so  zámerom 

celkového zníženia počtu reklamných stavieb na území mesta.

PRIECHODY PRE CHODCOV
Odbor investičnej výstavby a rozvoja v roku 2015 zrealizoval nasledujúce prechody 

a chodníky, ktoré spĺňajú štandardy bezbariérovosti s nasledovným finančným krytím: 

Chodník Novozámocká č.157-177 700 €

Debarierizácia chodníkov – Ul. Baničova        19 750 €

Obnova a oprava chodníkov v Mlynárciach 400 €

Park pod Borinou – revitalizácia                               2 100 €



Chodník Novozámocká č. 157-177

   
Debarierizácia chodníkov

  
Park pod Borinou - revitalizácia

  
Obnova  a oprava chodníkov v Mlynárciach



VEREJNÁ DOPRAVA

Kancelária spoločnosti ARRIVA NITRA, s r.o. určená pre verejnosť je v súčasnosti 

presťahovaná v rámci tej istej budovy – Mestskej tržnice z 1. poschodia na prízemie, 

z dôvodu dostupnosti aj osobám so zdravotným postihnutím.  Prístup do priestorov kancelárie 

je z hlavného chodníka na Štúrovej ulici. Adresa kancelárie tým zostáva nezmenená, 

Štefánikova trieda 50, Nitra.



Dôvodová správa

Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“ boli schválené 

Mestským zastupiteľsvom v Nitre uznesením č. 180/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 ako 

koncepčný a praktický podklad pre samosprávu pri odstraňovaní bariér.

Informatívna správa bola vypracovaná na základe prijatých debarierizačných opatrení 

a  podkladov poskytnutých jednotlivými útvarmi a odbormi Mestského úradu v Nitre.

Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na svojom 

zasadnutí dňa 10.02.2016 prijala uznesenie č. 13/2016, na základe ktorého odporučila 

Informatívnu správu – Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu  „Nitra pre všetkých“ vziať 

na vedomie. 

Stanovisko mestskej rady v Nitre bude predložené dodatočne na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva v Nitre dňa 10.03.2016.






