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Správa   
o vybraných investičných zámeroch na území Centrálnej mestskej zóny  

a evidovaných zámeroch bytovej výstavby na území mesta Nitra 
 
 
 

     Mesto Nitra v súčasnosti posudzuje predložené  investičné zámery polyfunkčných 
objektov predložené vlastníkmi objektov a pozemkov v lokalite formujúceho sa 
celomestského komerčne - spoločenského centra v Centrálnej mestskej zóne v Nitre (ďalej len 
CMZ), rámcovo  lokalizovaného od bývalého hotela Tatra  po Staré divadlo s jadrom 
v priestore križovatky  pri obchodnom dome TESCO a Mlyny.   
     Urbanistická koncepcia CMZ stanovená  Územným  plánom centrálnej mestskej zóny  
Nitre  určila  zásady a regulatívy rozvoja  priestorovej štruktúry a funkčného využitia tohto 
priestoru vo väzbe na pôvodnú historickú štruktúru, umocnenú zástavbou historicky 
hodnotných objektov so zámerom prinavrátiť, alebo aspoň sa priblížiť pôvodným tradičným 
hodnotám mestských priestorov. Predmetné územie centra bolo v minulosti narušené najmä 
novou solitérnou zástavbou s nevhodným členením a  mierkou zástavby a nevhodnou 
 funkčnou náplňou objektov a verejných priestorov.   
     Limitujúcim faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje napĺňanie urbanistickej a dopravnej  
koncepcie stanovenej územným plánom CMZ je vedenie štátnej  cesty prvej triedy I/64   
priamo jadrom centra. Schválená dopravná koncepcia  CMZ vo väzbe na celomestskú 
dopravnú koncepciu navrhuje preloženie štátnej cesty I/64 z centra mesta do novej trasy mimo 
zastavané územie mesta. Na opakujúce sa  požiadavky  Mesta Nitra o riešenie tohto problému  
bola  správcom komunikácie zabezpečená variantná dopravná štúdia vedenia štátnej cesty 
v novej trase, avšak ďalšia príprava stavby sa nerealizuje..  Zmenou trasy cesty I/64 dôjde  
k podstatnému zníženiu intenzity dopravy v predmetnom priestore, čo umožní realizovať 
i zmenu funkčného využitia verejných priestorov a realizovať v zmysle koncepcie  ÚPN CMZ 
pokračovanie pešej zóny  v priestore Štefánikovej ulice, rámcovo až po budovu Mestského 
úradu – administratívne a  správne  centrum mesta.   
     Z vyššie uvedených dôvodov súčasťou každého  investičného zámeru v CMZ  s vyššími 
dopravnými nárokmi musí byť dopravný prieskum a  kapacitné posúdenie priľahlých 
komunikácií s návrhom dopravného riešenia obsahujúceho  potrebné úpravy existujúcich 
komunikácií a križovatiek, resp. návrh nových komunikácií, ktoré musí investor zrealizovať 
ako súčasť stavby na vlastné náklady.   
    Územný plán Centrálnej mestskej zóny Nitra Nitre /ÚPN CMZ/  schválený uznesením        
č. 190/2007- MZ Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 21.6.2007 v znení zmien a doplnkov č. 
1  a Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ mesta Nitry č. 14/2007, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť ÚPN CMZ v Nitre v znení dodatku č.1 pri tvorbe urbanistickej koncepcie 
vychádzal zo zásad pamiatkovej starostlivosti stanovených Krajským pamiatkovým úradom v 
Nitre pre Pamiatkovú zónu Nitra a Mestskú pamiatkovú rezerváciu. 
     Realizácia investičných zámerov  v lokalite je  podmienená vypracovaním variantných 
návrhov  za  dodržania záväzných funkčných a priestorových regulatívov stanovených 
územným plánom CMZ a podmienok Krajského pamiatkového úradu v Nitre.  Výsledný 
návrh musí byť odsúhlasený Mestom Nitra  a KPÚ v Nitre.  
 
     Zároveň informujeme Mestské zastupiteľstvo v Nitre o zámeroch bytovej výstavby na 
území mesta Nitra.  
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VYBRANÉ INVESTI ČNÉ ZÁMERY UMIESTNENÉ VRÁMCI CELOMESTSKÉHO 
KOMER ČNO -  SPOLOČENSKÉHO CENTRA 
/ viď. grafická príloha č. 1/ 
 
 
 
           Príloha č. 1 
 

 
 
 
 
 
1.) Polyfunkčný objekt v lokalite Tabáň 
Lokalita plánovanej výstavby polyfunkčného objektu vybavenosti a bývania je vymedzená 
ulicami Štúrova, Piaristická a Palánok, známa pod názvom „Tabáň“. Pozemok susedí 
s materskou školou, kláštorným komplexom Piaristov s kostolom sv. Ladislava, na 
Piaristickej ulici s obchodným domom TESCO a na ulici Palánok s budovou Domu služieb. 
Na náprotivnej strane Štúrovej ulice sa nachádza budova Okresného súdu. Celková plocha 
stavebného pozemku tvorená parcelami č. 1185/1, 1185/3, 1185/4 a 1185/5, v kat. úz. Nitra je 
10 500 m2. Pozemok je svahovitý, súčasný tvar získal v 70-tych rokoch minulého storočia 
zavážkou sute v hrúbke cca 4 m pri výstavbe OD Prior, dnes obchodný dom TESCO. 
Výškový rozdiel najvyššieho a najnižšieho bodu pozemku je cca 11 m. Upravený terén po 
obvode novostavby bude kopírovať nivelety chodníkov súčasných komunikácií v uliciach 
Štúrova, Piaristická a Palánok. V severovýchodnej časti  naviaže na pôvodný rastlý terén, kde 
bude vytvorená nová komunikácia – Hornotabánska, ktorá dopravne prepojí Piaristickú ulicu 
a ulicu Palánok v intenciách Územného plánu CMZ. Z urbanistického hľadiska je navrhnutá 
na územným plánom stanovenej uličnej čiare. Hmota objektu je formovaná do uzavretého 
bloku s primárnou hmotou po obvode pozemku s vnútorným nádvorím – átriom, v ktorom je 
navrhovaný priestor pre obyvateľov komplexu na odpočinok a relaxáciu. Átrium je prístupné 
dvomi pasážami z Piaristickej ulice a z ulice Palánok. Z hľadiska funkčnej náplne je 
navrhovaný komplex polyfunkčný. V nadzemných podlažiach sú navrhované administratívne 
priestory, 258 bytov, spoločenské a malobchodné priestory, s príslušným hygienickým 
a technickým zázemím. V podzemných podlažiach je navrhovaná dvojpodlažná parkovacia 
garáž so 495 parkovacími miestami prístupná z novonavrhovanej komunikácie – 
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Hornotabánska a technicko-hospodárske priestory celého komplexu. Malobchodné priestory 
budú prístupné z verejných priestorov priľahlých ulíc. Hmotové členenie a tvaroslovie fasád 
v jednotlivých častiach komplexu prezentuje navonok jej vnútornú funkčnú náplň. 
Polyfunkčný komplex vytvára uličnú blokovú zástavbu s priečeliami zo strany ulíc 
Piaristická, Štúrova a Palánok a na severnej strane pozdĺž novonavrhovanej Hornotabánskej 
ulice. Hmota komplexu je konštrukčne a kompozične členená do viacerých sekcii – blokov, 
ktoré vzájomným výškovým posunom rešpektujú priebeh svahovitého terénu, a snaží sa 
prispôsobiť mierke okolitej zástavby. Navrhovaná stavba sa nachádza v Pamiatkovej zóne 
Nitra v kontakte s národnou kultúrnou pamiatkou – komplex piaristického kláštora 
s Kostolom sv. Ladislava a z hľadiska chránených priehľadov na túto historickú dominantu 
lokality bola výškovo limitovaná Krajským pamiatkovým úradom v Nitre.  Ako súčasť stavby 
je požadovaná úprava chodníkov a verejnej zelene pozdĺž ulíc Piaristická, Palánok 
a Štefánikova trieda. 
 
2.) Polyfunkčný objekt ORBIS 
Zámerom investora je výstavba polyfunkčného súboru pozostávajúca z troch hlavných 
objektov ( „A, B, a C“ ) členených hmotou a funkciou na prevádzky bytov, administratívy 
a občianskej vybavenosti umiestnených na pozemku, kde sa v súčasnosti nachádza objekt 
bývalého Kina ORBIS. 
Plocha riešeného pozemku tvorená parcelami č. 1190/1až 7, 1191/7 až 8, 1191/19 až 21 
a 1191/23 v kat. úz. Nitra je 6 812 m2. Pozemok je ohraničený zo severnej strany ulicou 
Skalná (schodisko prepájajúce Farskú a Piaristickú ulicu) a objektom VÚB, z východnej 
strany Štefánikovou triedou, z južnej strany obchodným domom TESCO s jeho priľahlým 
exteriérovým parkoviskom a zo západnej strany Piaristickou ulicou. Pozemok má tvar 
písmena L s prevýšením medzi Piaristickou ulicou a Štefánikovou triedou o 2 až 4 podlažia.  
Objekt A je riešený ako novostavba s funkciou bývania s kapacitou 37 veľkometrážnych 
bytov a trojpodlažnou podzemnou garážou s navrhnutou kapacitou 242 parkovacích miest pre 
potreby všetkých prevádzok celého komplexu ORBIS. Vjazd do podzemnej garáže je riešený 
z Piaristickej ulice. Objekt A je zo strany Piaristickej ulice členený na sekcie – bloky, ktoré 
členia hmotu objektu  so zámerom prispôsobenia sa mierke pôvodnej parcelácie historickej 
zástavby v centre mesta. Objekt dopĺňa uličnú čiaru Piaristickej ulice a fasáda objektu je 
architektonicky členená polozapustenými balkónmi a terasami. 
Objekt B vznikne rekonštrukciou existujúcej budovy bývalého kina ORBIS bez ďalšej 
nadstavby s navrhovaným využitím pre administratívnu funkciu a skladové a technologické 
priestory. Je architektonicky riešený celosklenou fasádou. 
Objekt C je riešený ako novostavba s polyfunkciou občianskej vybavenosti (kaviareň, 
reštaurácia, banka a fitnescentrum) a bývania s kapacitou 12 veľkometrážnych bytov. 
Výrazovými prvkami a architektonickým členením je prispôsobený objektu A.  
Jednotlivé objekty konštrukčne na seba nadväzujú a umožňujú vzájomné prepojenie medzi 
sebou. Členenie hmoty objektu a výška bola limitovaná Krajským pamiatkovým úradom 
v Nitre vzhľadom na priehľadové osi na dominantu lokality – Kostol sv. Ladislava. V rámci 
riešenia komplexu sa požaduje zachovať a upraviť súčasné pešie prepojenie Štefánikovej 
triedy a Piaristickej ulice medzi objektom ORBIS a OD TESCO. Ako súčasť stavby je 
požadovaná úprava k polyfunkčnému objektu prislúchajúcich častí verejných priestorov  -
chodník a nástupné plochy zo strany ulíc Piaristická a Štefániková trieda a výsadba stromovej 
aleje pozdĺž chodníka Piaristickej ulice. 
 
Dopravné riešenie pre polyfunkčné objekty v lokalite Tábáň a Orbis: 
 
 Dopravný prieskum a kapacitné posúdenie priľahlých komunikácií pre polyfunkčné objekty 
bolo nutné realizovať spoločným posúdením z dôvodu, že obe navrhované stavby budú 
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dopravne prístupné aj z miestnej komunikácie – Piaristická ul. V rámci širších vzťahov boli 
spoločne posudzované aj priľahlé križovatky:  

1. Križovatka Štúrova – Cintorínska – Palánok 
Na križovatke dôjde k zmene organizácie dopravy: 
- zobojsmernenie časti MK Palánok od Štúrovej ulice  po novobudovanú Hornotabánsku ulicu 
- ľavé odbočenie Štúrova – Palánok  
-  súvisiace úpravy CSS 
      2.    Križovatka Štúrova – Damborského – Piaristická 
Na križovatke bude zrealizovaná nová cestná svetelná signalizácia v koordinácii s priľahlými 
križovatkami. Podrobnosti realizácie zmeny organizácie dopravy budú rozpracované 
v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.  

3. Križovatka Piaristická –  novobudovaná Hornotabánska ul.  
4. Križovatka Palánok – novobudovaná Hornotabánska ul. 

Jedná sa o vybudovanie križovatiek s novonavrhovanou komunikáciou v parametroch a v 
 polohe v zmysle ÚPN CMZ. 

5. Križovatka Štúrova – Štefánikova  
Križovatka v zmysle predloženého kapacitného posúdenia vyhovuje. 
V záväznom stanovisku mesta bude stanovená podmienka preveriť reálne dopravné zaťaženie 
komunikácií počas stavebným úradom stanovenej lehoty užívania stavby a v prípade 
preukázania že zrealizované úpravy komunikácií nepostačujú a vyžadujú ďalšie úpravy 
z hľadiska dopravnej  situácie, bude investor zaviazaný tieto dobudovať na vlastné náklady. 
Hlavnou a podstatnou podmienkou pri realizácii projektov polyfunkčných objektov je 
zachovanie koordinácie medzi jednotlivými križovatkami. Kapacitné posúdenie bolo zaslané 
k vyjadreniu Krajskému dopravného inšpektorátu v Nitre, ako podklad pre vydanie záväzného 
stanoviska Mesta Nitra. 
     
3) Polyfunkčný dom MAJÁK  
Navrhovaný objekt je situovaný  na pozemku parc. č. 1187/5, 1187/9, 1187/10, 1187/12 v k.ú 
Nitra v nároží ulíc Štúrova – Štefánikova pred OD TESCO. Pozemok svojou polohou 
približne kopíruje nárožnú budovu pôvodnej historickej zástavby asanovanej v 70-tych 
rokoch minulého storočia. Návrh koncipuje objekt so zámerom  vytvoriť dominantu 
siluetárnej povahy, ktorú v danej polohe umožňuje situovať ÚPN- CMZ. 
 
 
4)  Rekonštrukcia a dostavba obchodného domu (TESCO) Nitra 
     Pripravovaný zámer rekonštrukcie a dostavby existujúcej stavby OD TESCO  bude 
potrebné  riešiť v súlade s regulatívami Územného plánu CMZ a požiadavkami orgánu 
ochrany pamiatkového fondu. 
     Pre možnosť posúdenia oboch  investičných zámerov  je požadované dopracovať aj 
 dopravné riešenie na podklade kapacitného posúdenia priľahlých komunikácií so 
zapracovaním údajov a výstupov z kapacitného posúdenia polyfunkčných objektov na Tabáni 
a Orbisu . Zároveň je potrebné zabezpečiť parkovacie kapacity prevádzok v súlade s platnou 
STN.  
Vizualizácie vyššie uvedených stavieb budú premietnuté na zasadnutí mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva. 
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EVIDOVANÉ ZÁMERY BYTOVEJ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MESTA NI TRA 
 
     Lokalizácia jednotlivých zámerov bytovej výstavby formou bytových domov resp. 
výstavby bytov ako súčasti polyfunkčných objektov na území mesta je vyznačená v grafickej 
prílohe prílohe č. 2.  Prehľad etapy prípravy z hľadiska povolenia stavby, umiestnenie stavby 
na parcelách a navrhovaný počet  bytov uvádzame v tabuľkovej prílohe č. 3.  
Mesto Nitra eviduje zámery výstavby bytov súkromných investorov vo vyššie uvedených 
lokalitách  s celkovou plánovanou kapacitou 1757 bytových jednotiek.   
     Mesto Nitra pripravuje výstavbu nájomných bytov  v lokalite Diely a Čermáň  s kapacitou 
68 bytových jednotiek so zámerom získania pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
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Dôvodová správa 
 
 

 
Zámerom predloženej Správy  o vybraných investičných zámeroch v lokalite celomestského 

komerčno – spoločenského centra centrálnej mestskej zóny a evidovaných zámeroch bytovej 
výstavby na území mesta Nitra je informovať Mestské zastupiteľstvo v Nitre o:    

 
- rozsiahlejších investičných zámeroch výstavby resp. prestavby polyfunkčných 

objektov na území centrálnej mestskej zóny, ktoré je potrebné posudzovať spoločne 
a komplexne z hľadiska súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a budúcich 
možných vplyvov na lokalitu, 

 
- zámeroch bytovej výstavby na území mesta Nitra najmä z hľadiska lokalizácie, počtu 

bytov a pod.. 
 
 


