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Informatívna správa - 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 Vyhláške 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.

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

v roku 2015 sa zrealizovali debarierizačné opatrenia vtýchto 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

PLNENIE
AKTIVITY

V rámci revitalizácie chodníka v Parku pod Borinou boli použité 
materiály hmatateľných povrchov, ktoré vytvárajú materiálový 
kontrast voči chodníku. Uvedená aktivita bola po predchádzajúcich 
konzultáciách odsúhlasená predstaviteľmi Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska v Nitre.
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Park pod borinou - revitalizácia

  

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

PLNENIE
AKTIVITY

Na skvalitnenie života a odstránenie bariér v meste boli prijaté 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 (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.

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

PLNENIE
AKTIVITY

Cieľom uvedenej aktivity je  iným spôsobom zamedziť parkovaniu
osobných motorových vozidiel na chodníkoch, napr. dopravným 
značením. Plnenie sa nachádza v štádiu riešenia a postupne bude 
dochádzať k uvoľňovaniu nádob s mobilnou zeleňou v priestore peších 
komunikácií.
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2. Priechody pre chodcov

Obnova chodníka v Mlynárciach

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

PLNENIE
AKTIVITY

V rámci procesu povoľovania výstavby letných terás sa dodržiavajú 
schválené „Zásady pre povoľovanie letných terás.“ Výnimkou je ul. 
Kupeckého z dôvodu sklonu komunikácie.

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

PLNENIE
AKTIVITY

V roku 2015  boli zrealizované priechody pre chodcov a chodníky, 
ktoré spĺňajú štandardy bezbariérovosti s nasledovným finančným 
krytím:
Ul. Novozámocká č. 157-177                           700€
Ul. Baničova                                                19 750€
Mlynárce – obnova a oprava chodníkov           400€
Park pod Borinou                                           2 100€



5

Chodník – Novozámocká č. 157-177

Chodník - Ul. Baničova

AKTIVITA /
opis aktivity

Zabezpečiť na stĺpoch svetelnej signalizácie aj zvukovú 
signalizáciu

GARANT Útvar hlavného architekta

FINANČNÉ 
ZDROJE

vlastné, podľa rozpočtu na príslušný rozpočtový rok

PLNENIE
AKTIVITY

Väčšina stĺpov svetelnej signalizácie je doplnená o zvukovú 
signalizáciu.  
Na podnety obyvateľov mesta však boli niektoré zvukové signalizácie 
dočasne vypnuté.
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3. Verejná doprava

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

PLNENIE
AKTIVITY

Na základe požiadaviek Republikovej špecifickej organizácie SZTP a 
vozičkárov sa pristúpilo k úprave prístreškov tak, aby lavička a madlo 
neboli osadené v strede prístrešku, ale boli posunuté na stranu 
a z druhej strany bol voľný prístup pre imobilného občana.

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.

PLNENIE
        AKTIVITY

Vozový park MHD Nitra má v súčasnosti k dispozícii 89 autobusov, 
z toho 75 ks spĺňa kritérium bezbariérovosti. V rámci porovnateľných 
prevádzok MHD na Slovensku ide o nadpriemerné plnenie kritéria.
V roku 2015 neboli do vozového parku MHD Nitra zaradené žiadne 
autobusy.

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

PLNENIE
        AKTIVITY

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.
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4. Budovy

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

PLNENIE 
AKTIVITY

Na základe vykonaného monitoringu bezbariérovosti budov, priebežne  
prebieha jeho aktualizácia.
Dostupnosť budov je aktualizovaná prostredníctvom GIS portálu.

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

PLNENIE
        AKTIVITY

Uvedená aktivita je podrobne premietnutá do ostatných plnení 
debarierizačných opatrení.

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

PLNENIE
        AKTIVITY

Odbor sociálnych služieb v spolupráci s Útvarom hlavného architekta 
vykonáva priebežnú aktualizáciu GIS portálu tým, že k odstráneným 
bariéram  v jednotlivých inštitúciách priraďuje prislúchajúci piktogram
oboznamujúci o bezbariérovosti  týchto inštitúcií.
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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

PLNENIE 
AKTIVITY

Investičné akcie tohto typu neboli zaradené do návrhu rozpočtu mesta.
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Dôvodová správa

Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“ - Informácie (nielen) 

pre hendikepovaných turistov 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. 

Debarierizačné opatrenia boli realizované v období od 06/2015 do 12/2015.

Na zasadnutí mestskej rady dňa 01.03.2016 bol materiál vrátený na dopracovanie.

Stanovisko komisie MZ:

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

zasadnutí dňa 25.04.2016 prijala uznesenie č. 25/2016 na základe ktorého odporučila 

Mestskej rade Informatívnu správu – Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu  „Nitra pre 

všetkých“- Informácie (nielen) pre hendikepovanýc turistov vziať na vedomie. 

Stanovisko MR:

Mestská rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 03.05.2016 prerokovala Informatívnu 

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

(nielen) pre hendikepovaných turistov a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať na 

vedomie Informatívnu správu – Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra pre 

všetkých“ (nielen) pre hendikepovaných turistov. 




