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NÁVRH 

NA  VYHODNOTENIE  STANOVÍSK  A  PÍSOMNÝCH  PRIPOMIENOK  
K NÁVRHU  ÚZEMNOPLÁNOVACEJ  DOKUMENTÁCIE 
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Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany  

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69,  

949 01 Nitra 

ROZHODNUTIE č. OU-NR-OSZP3-2018/023724-F42 zo dňa 22.6.2018   

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (SEA) 
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a)  Doručené pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie: 

„Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Nitra“ 

 

 

1.   Krajský pamiatkový úrad Nitra,  Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra   

2.   Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného 

      plánovania, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra 

3.   Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda  69, 949 01 Nitra 

3.1 Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Štefánikova  

      trieda  69, 949 01 Nitra 

4.   Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 

      69, 949 01 Nitra 

5.   Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 

      69, 949 01 Nitra 

6.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva si sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58,  

      949 63 Nitra 

7.   Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra 

8.   Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 

9.   Slovnaft, a.s., Produktovod a dozor , 920 64 Kľačany   

10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku /834/3,  

      921 80  Piešťany  

11. Štátny geologický ústav DŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava  

12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností,  

      Rázusova 2A,  949 01 Nitra  

13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, Nábrežie za  hydrocentrálou 4,  

      949 01 Nitra   

14. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava  

15. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61     

      Bratislava  

16. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05  Bratislava 

17. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava  

18. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2    

19. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 

      832 47 Bratislava    

20. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ Štúra 1, 812 35 Bratislava   

21. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,  

      810 05 Bratislava                      

22. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 

23. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, P.O. BOX 57,  Chlumeckého 2, 820 12  

      Bratislava  

24. Renáta Kolenčíková, Hornozoborská 101, 949 01 Nitra 

25. Peter Bali, Benkova 15, 949 11 Nitra 

26. Peter Bali, Benkova 15, 949 11 Nitra 

27. Peter Bali, Benkova 15, 949 11 Nitra 

28. Ing. Dušan Pauliček, Pri Dobrotke 33, Nitra 

29. SG Real s.r.o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava 

30. Ing. Milan Burda 

31. Katarína Blehová, Ďumbierska 692/5, 949 01 Nitra 

32. Daniel Čížik, Ďumbierska 692/5, 949 01 Nitra 

33. Ing. Juraj Bence, Petzwalova 552/46, 949 11 Nitra 

http://www.minv.sk/?odbor-vystavby-a-bytovej-politiky
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34. Peter Depeš, Levická 27, 949 01 Nitra 

35. Roman Cerulík, Štefánikova trieda 59, 949 01 Nitra 

36. Michal Ostertág, Jarmočná 5, 949 01 Nitra 

37. Marián Sovič, Jána Mila 782/6, 949 07 Nitra 

38. Ing. Slavomír Koiš, Rudolfa Hanáka 16, 949 01 Nitra 

39. Ing. Boris Školák, Schurmannova 1209/15, 949 01 Nitra 

40. Ing. Róbert Ostertág, Lány 234/8, 949 01 Nitra 

41. Občianske združenie Nová Chrenová, Lány 234/8, 949 01 Nitra 

42. Ing. Iverta Kováčová, Pod Plieškou 19, 949 01 Nitra 

43. Juraj Kendra, Kavcova 6, 949 01 Nitra 

44. Obyvatelia MČ Dražovce 

45. Ing. Raymond Kaňa, Stračia 67, 949 01 Nitra, Ing. Martin Pogáň, Stračia 55, 949 01 Nitra, 

      Ing. Michal Hyben, Stračia 37, 949 01 Nitra 

46. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

47.  Ing. arch. Rastislav Kočajda, Hanácka 15, 949 07 Nitra – Janíkovce 

         pripomienka  doručená po zákonom stanovenej lehote na pripomienkovanie návrhu   Zmien a doplnkov č.6  
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1.   Krajský pamiatkový úrad Nitra,  Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra –  

      stanovisko č. KPÚNR – 2018/12720-6/50887/ULR zo dňa 28.6.2018   
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2.   Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného 

      plánovania, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra 

      stanovisko č. OU-NR-OVBP1-2018/026973 zo dňa 4.7.2018   

 

 

http://www.minv.sk/?odbor-vystavby-a-bytovej-politiky
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3.   Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda  69, 949 01 Nitra 

      stanovisko č. OU-NR-PLO-2018/024959-2 zo dňa 17.7.2018   
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3.1 Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát,  

      Štefánikova trieda  69, 949 01 Nitra 

      stanovisko č. OU-NR-OOP6-2018/022728 zo dňa 16.7.2018   
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4.   Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova  

      trieda 69, 949 01 Nitra 

      stanovisko č. OU-NR-OCDPK-2018/030881 zo dňa 19.7.2018   
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5.   Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany  

      prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69,  

      949 01 Nitra 

      stanovisko č. OU-NR-OSZPI-2018/026928 zo dňa 25.6.2018   
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5.1 Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany  

      prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69,  

      949 01 Nitra 

      stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2018/026927-002-F07 zo dňa 22.6.2018   
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5.2 Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany  

      prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69,  

      949 01 Nitra 

      stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2018/026929-02/F28 zo dňa 20.6.2018   
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6.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva si sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58,  

      949 63 Nitra 

      Záväzné stanovisko HZP/A/2018/018997 zo dňa 29.6.2018 
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7.   Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra 

      pripomienka č. 61/2018-Tú zo dňa 2.7.2018   
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8.   Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A,  

      824 84 Bratislava 26 

      stanovisko č. PS/2018/009275 zo dňa 18.6.2018   
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9.   Slovnaft, a.s., Produktovod a dozor , 920 64 Kľačany   

vyjadrenie č. 57400/2018/241 zo dňa 2.7.2018   
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10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku /834/3,  

      921 80  Piešťany  

      stanovisko č. CS SVP OZ PN 4956/2018/4, CZ 20849/220 zo dňa 25.6.2018   
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11. Štátny geologický ústav DŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava  

      oznam č. 231-1170/1858/18 zo dňa 21.6.2018   
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12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností,  

      Rázusova 2A,  949 01 Nitra  

      stanovisko CS 05390/2018, CZ 17208/2018  zo dňa 12.7.2018   
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13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, Nábrežie za  hydrocentrálou  

      4, 949 01 Nitra   

      stanovisko č. 55678/LNe-21/2018  zo dňa 9.7.2018   

 
 

 



64 

 

 
 

 

 

 



65 

 

 
 

 

 

 



66 

 

14. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava  

      vyjadrenie č. 3388-2/120/2018 zo dňa 11.7.2018   
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15. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61     

      Bratislava  

      stanovisko  č. 01533/2018/O230-31 zo dňa 18.6.2018   
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16. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05  Bratislava 

      stanovisko č. 15053/2018/ROP-002-P/25112 zo dňa 3.7.2018   
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17. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava  

      stanovisko č. 5047/57877/30101/2018 zo dňa 28.6.2018   
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18. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2  
      vyjadrenie  č. 2432/18-Bu/La zo dňa 22.6.2018   
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19. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 

      832 47 Bratislava    
      vyjadrenie  č. ASM-50-1672/2018 zo dňa 16.7.2018   
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20. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ Štúra 1, 812 35 Bratislava 
      stanovisko  č. 2044/2018-5.3, 32350/2018 zo dňa 11.6.2018   
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21. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,  

      810 05 Bratislava    
       stanovisko  č. 19377/2018/OSR/52932 zo dňa 4.7.2018   
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22. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 
      oznámenie  č. OBOZP/ROZ/2018/9217 zo dňa 21.6.2018   
 

 
 



88 

 

 

23. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, P.O. BOX 57,  Chlumeckého 2, 820 12  

      Bratislava  
       pripomienky  č. KO-5826/2018-727 zo dňa 29.6.2018   
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24. Renáta Kolenčíková, Hornozoborská 101, 949 01 Nitra 
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25. Peter Bali, Benkova 15, 949 11 Nitra 
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26. Peter Bali, Benkova 15, 949 11 Nitra 
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27. Peter Bali, Benkova 15, 949 11 Nitra 
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28. Ing. Dušan Pauliček, Pri Dobrotke 33, Nitra 
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29. SG Real s.r.o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava 
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30. Ing. Milan Burda 

 

 text lokalizácia zariadení mobilných operátorov na území zmeniť na základe 

vyjadrenia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, odboru 

elektronických komunikácií takto: 

lokalizácia stavieb elektronických komunikačných sietí  – rádiových zariadení (BTS 

mobilných operátorov,  rozhlasové  a  televízne  vysielače, rádiové zariadenia typu 

WiFi, WiMAX a pod.) na území 

 1. a) 

o text  ("Madi„m Range“) podľa tabuľky B1-2 v vprílohe opraviť na: 

(„Medium Range“) podľa tabuľky B.1-2 v prílohe  

 1. b) 

o text intenzity magnetického poľa opraviť na: 

intenzity elektromagnetického poľa 

 1. c)  

o text tabuľky B1-2 opraviť na: 

tabuľky B.1-2 

 1. d) 

o text tabuľky B1-2 opraviť na: 

tabuľky B.1-2 

o text nepresiahne kdekoľvek na vymedzenej ploche kumulatívnu hodnotu 0,6 

V/m, respektíve hustota žiarivého toku S presiahne opraviť na: 

nepresiahne kdekoľvek na vymedzenej ploche kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, 

respektíve hustota žiarivého toku S nepresiahne  

 1. e) 

o text na nymedzených plochách opraviť na: 

na vymedzených plochách 

o text rádiových zariedení opraviť na: 

rádiových zariadení 

o text zariadení ak intenzita opraviť na: 

zariadení, ak intenzita 

o hodnotu 0,62 V/m opraviť na: 

0,6 V/m 

o text Prevádzkovatekia opraviť na: 

Prevádzkovatelia 

 2. b) 

o text („ Medium Range“) podľa tabuľky B1-2 v prílohe normy STN EN 301 502 

V12.1.1 a ostatné rádiové zariadenia tak, aby intenzita elektromagnetického 

poľa E nepresiahne kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého 

toku S nepresiahne = 1000 µW/m² opraviť na: 

(„Medium Range“) podľa tabuľky B.1-2 v prílohe normy STN EN 301 502 

V12.1.1 a ostatné rádiové zariadenia tak, aby intenzita elektromagnetického 

poľa E nepresiahla kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého 

toku S nepresiahla 1 000 µW/m²  
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31. Katarína Blehová, Ďumbierska 692/5, 949 01 Nitra 
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32. Daniel Čížik, Ďumbierska 692/5, 949 01 Nitra 
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33. Ing. Juraj Bence, Petzwalova 552/46, 949 11 Nitra 
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34. Peter Depeš, Levická 27, 949 01 Nitra 
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35. Roman Cerulík, Štefánikova trieda 59, 949 01 Nitra 
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125 
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36. Michal Ostertág, Jarmočná 5, 949 01 Nitra 
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37. Marián Sovič, Jána Mila 782/6, 949 07 Nitra 
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38. Ing. Slavomír Koiš, Rudolfa Hanáka 16, 949 01 Nitra 
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39. Ing. Boris Školák, Schurmannova 1209/15, 949 01 Nitra 
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40. Ing. Róbert Ostertág, Lány 234/8, 949 01 Nitra 
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41. Občianske združenie Nová Chrenová, Lány 234/8, 949 01 Nitra 
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42. Ing. Iveta Kováčová, Pod Plieškou 19, 949 01 Nitra 
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43. Juraj Kendra, Kavcova 6, 949 01 Nitra 
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44. Obyvatelia MČ Dražovce 
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45. Ing. Raymond Kaňa, Stračia 67, 949 01 Nitra, Ing. Martin Pogáň, Stračia 55, 949 01  

      Nitra, Ing. Michal Hyben, Stračia 37, 949 01 Nitra 
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46. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
      vyjadrenie  č. DPSMK  zo dňa 31.7.2018   
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47.  Ing. arch. Rastislav Kočajda, Hanácka 15, 949 07 Nitra – Janíkovce 
        pripomienka doručená po stanovenom termíne na pripomienkovanie návrhu zmien  a doplnkov č. 6 ÚPN  

        mesta Nitra 
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 b)  Návrh na vyhodnotenie doručených pripomienok k návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Nitra“ 

 

 

                                                                                                                            

1.  Krajský pamiatkový úrad Nitra,  Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra  

Dňa 25.07.2018 sa uskutočnilo na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra rokovanie vo veci 

dohodnutia  zapracovania pripomienok a požiadaviek stanoviska KPÚ Nitra č. KPUNR- 

2018/12720-6/50887/ULR zo dňa 26.6.2018 do návrhu Zmien a doplnkov č.6 ÚPN mesta 

Nitra v rozsahu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie nasledovne:  

 

Dohodnutý rozsah a spôsob zapracovania pripomienok: 

požiadavky pod bodom A) sú stanovené zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 

fondu v znení neskorších predpisov. V záväznej časti schváleného ÚPN mesta Nitra 

v kapitole 2. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany 

prírody, ochrany kultúrnych pamiatok  a ochrany pôdneho fondu v bode 2.4 je stanovený 

regulatív „Pri obnove kultúrnych pamiatok dodržať regulatívy a limity vyplývajúce zo zákona 

č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov“.  

 

Mesto Nitra akceptuje pripomienku pod bodom B) k zmene č. 64 a pripomienku pod bodom 

C) k zmene č. 88, , pripomienky majú charakter doplňujúcej informácie a budú zapracované 

do textu grafickej časti návrhu zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Nitra. 

       

Požiadavky pod bodom D) a E) sú rozsahom nad rámec Mestským zastupiteľstvom v Nitre 

schváleného rozsahu riešených Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Nitra. Z uvedeného dôvodu 

budú Mestom Nitra evidované a posúdené v rámci  prípravy nového územného plánu. 

 

2.   Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného 

      plánovania, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok: 

Mesto Nitra pripomienky akceptuje. 

Forma spracovania návrhu bola riešená samostatnými výkresmi jednotlivých zmien  z dôvodu 

veľkého počtu  zmien a doplnkov  pre zabezpečenie prehľadnosti a čitateľnosti pri verejnom 

prerokovaní. Text záväznej časti bol vypracovaný ako úplné znenie s vyznačením zmien 

a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie. Po schválení zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta 

Nitra  bude zabezpečený čistopis s vyhotovením nových hlavných výkresov, ktorých sa 

zmeny a doplnky č. 6 dotýkajú, so zachytením právneho stavu k dátumu schválenia zmien 

a doplnkov.  

K obstaraniu nového územného plánu Mesto Nitra pristúpi v budúcom roku, nakoľko 

v súčasnosti zabezpečuje a pripravuje obstaranie dokumentov ako sú Plán udržateľnej 

mobility funkčného územia krajského mesta Nitra ( PUM), Generálny plán zelene, Stratégia 

adaptačných opatrení na zmenu klímy pre mesto Nitra, ktoré budú povinne využité ako 

podklady pre spracovanie nového územného plánu.   

K návrhu riešených zmien a doplnkov č. 6 sa vyjadril Úrad Nitrianskeho samosprávneho 

kraja, odbor strategických činností, ktorý záverom konštatuje: „ Návrh Zmien a doplnkov č. 6 

Územného plánu mesta Nitra nie je v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja 

a jeho  zmenami a doplnkami č. 1, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. 

riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 

2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 

6/2015.“  V textovej, grafickej časti  a v návrhu na vyhodnotenie pripomienok bude upravený 

http://www.minv.sk/?odbor-vystavby-a-bytovej-politiky
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názov platnej nadradenej územnoplánovacej dokumentácie – „ Územný plán regiónu 

Nitrianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 1“.   

Požiadavka na doplnenie dopravnej a technickej infraštruktúry bude dopracovaná pre novo 

navrhované lokality vymedzením hlavných komunikácií pre obsluhu územia a umiestnenie 

hlavných rozvodov technickej infraštruktúry. 

V nových rozvojových územiach pre vytvorenie vhodných podmienok pre budovanie 

dopravnej a technickej  infraštruktúry a uličnej zelene je v  záväznej časti návrhu zmien 

a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Nitra v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 

usporiadania územia, v bode 7. V oblasti  rozvoja dopravnej infraštruktúry, doplnený nový 

ods. 7.68 v znení:  

„ Pri novej výstavbe rezervovať koridor pre nové miestne a účelové komunikácie funkčnej 

triedy C3 v kategórii  MO 7/40 v priestorovom usporiadaní s obojstranným chodníkom v šírke 

minimálne 2,0 m a zeleným pásom v šírke minimálne 1,5 m – celý profil ulice v šírke 

minimálne 11,0 m. V takomto profile je obmedzené parkovanie v priestore ulice v jej celej 

dĺžke – v prípade požiadavky na súvislé parkovanie je nutné riešiť samostatný parkovací pruh 

v šírke minimálne 2,25 m. Vo väzbe na koncepciu cyklotrás je potrebné v určených polohách 

v profile ulice vymedziť  samostatný cyklistický pruh v šírke minimálne 2,5 m“.  

Návrh zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Nitra bude upravený a dopracovaný  

v zmysle pripomienok ku grafickej časti.  

 

3.   Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda  69, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra akceptuje súhlas podľa § 6 ods.2 zákona č. 326/2005 Z.z. s návrhom trvalých 

záberov lesnej pôdy na nehospodárske využitie a stanovené  podmienky súhlasu.  

 

3.1 Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát,  

      Štefánikova    trieda  69, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra akceptuje súhlas podľa § 13 v spojení s § 14 zákona č. 220/2004 Z.z. k budúcemu 

použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a stanovené  podmienky 

súhlasu. 

 

4.   Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova  

      trieda 69, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Dňa 24.8.2018 sa uskutočnilo na Okresnom úrade Nitra, Odbore dopravy a pozemných 

komunikácií rokovanie vo veci dohodnutia zapracovania pripomienok a požiadaviek 

stanoviska OÚ Nitra, Odboru dopravy a pozemných komunikácií do návrhu Zmien 

a doplnkov č.6 ÚPN mesta Nitra v rozsahu Zmien a doplnkov územnoplánovacej 

dokumentácie. Prítomní dohodli spôsob  a rozsah zapracovania jednotlivých pripomienok a 

požiadaviek stanoviska Okresného úradu Nitra, Odboru dopravy a pozemných komunikácií č. 

OU-NR-OCDPK-2018/030881 zo dňa 19.07.2018  do návrhu Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN 

mesta Nitra nasledovne: 

Mesto Nitra akceptuje požiadavku OU Nitra, Odboru dopravy a pozemných komunikácií 

„Zachovať VPS č. 1.3 a v záväznej časti ÚPN mesta Nitra  v úseku od R1A po katastrálne 

územie Čakajovce“ nakoľko dotknutý orgán na zachovaní VPS trval. 

Verejnoprospešná stavba VPS č. 1.3 „Rezervovať koridor pre rýchlostné prepojenie Nitra –  

Topoľčany (do schválenia zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku  

Nitriansky kraj)“. VPS č.1.3  bude  v územnom pláne mesta Nitra ponechaná pre možnosť  

rozšírenia cesty I/64. Požiadavka na udržanie územnej rezervy pre výhľadové usporiadane  
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v základnej kategórii C 11,5/80-60, v kategórii C 9,5/80-60 /v súbehu s rýchlostnými  

cestami/, prípadne v štvorpruhovej kategórii C 22,5/100-70 /ak sa preukáže potreba na  

základe prognózy intenzity dopravy/, bude doplnená do textovej časti Zmien a doplnkov č. 6  

v časti doprava Územného plánu mesta Nitra 

 

5.   Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany  

      prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69,  

      949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  
Mesto Nitra akceptuje dohodnuté pripomienky v zmysle dohodnutého rozsahu a spôsobu zapracovania 

do návrhu zmien a doplnkov. 

Dňa 02.07.2018 sa uskutočnilo na Okresnom úrade Nitra, odbore starostlivosti o životné 

prostredie  rokovanie vo veci dohodnutia spôsobu  a rozsahu zapracovania pripomienok 

a požiadaviek rozhodnutia  číslo OÚ- NR- OSZP3-2018/023724-F42 zo dňa 22. 06. 2018  zo 

zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie  do návrhu Zmien a doplnkov č.6 ÚPN mesta Nitra v rozsahu príslušnom zmenám 

a doplnkom územnoplánovacej dokumentácie. Spôsob zapracovania pripomienok 

a požiadaviek, ktoré boli  premietnuté do vyššie uvedeného rozhodnutia na základe Vášho 

stanoviska  bol dohodnutý nasledovne: 

 

 k zmene č. 19 (pod Lupkou) vyčleniť územie v šírke 30 m od hranice rezervácie s funkciou 

prechodného pásu s pôvodnými drevinami a krovinami s vylúčením zástavby  

spôsob zapracovania: 

Územie s vylúčením zástavby v požadovanom rozsahu bude doplnené - vyznačené v grafickej 

časti návrhu zmien a doplnkov a popis bude doplnený v textovej časti v kapitole 3.1.6 Ochrana 

prírody a krajiny. 

 k zmene č. 60 doplniť informácie o ochrannom pásme prírodnej rezervácie Lupka a vymedziť 

ochranné pásmo 100 m od hranice rezervácie  

spôsob zapracovania: 

        ochranné pásmo v požadovanom rozsahu bude vyznačené v grafickej časti návrhu zmien a  

 doplnkov č. 6 a informácie o ochrannom pásme budú doplnené v textovej časti v kapitole 3.1.6 

Ochrana prírody a krajiny. 

 k zmene č. 84a až 84h vyčleniť „plochy urbárnej environmentálnej vegetácie s ekostabilizačnou 

funkciou z dôvodu zmierňovania negatívnych dôsledkov zmeny klímy“ je súčasťou územného 

plánu  

vyhodnotenie požiadavky: 

rozšírenie plôch urbánnej enviromentálnej vegetácie s ekostabilizačnou funkciou na území 

mesta z dôvodu zmierňovania negatívnych dôsledkov zmeny klímy je predmetom zmien 

a doplnkov č. 6. Navrhované plochy sú vyznačené v návrhu zmien a doplnkov pod č. 84a až 

84h. 

 v kapitole 3.1.6 Ochrana prírody doplniť zoznam záujmových území ochrany prírody, menovite 

o Územia európskeho významu SKUEV013 Zobor, Územie európskeho významu SKUEV0176 

Dvorčiansky les (k. ú. Dolné Krškany), Územie európskeho významu SKUEV0879 Lupka              

(k. ú. Dražovce a Zobor) doplniť v smernej časti  

spôsob zapracovania: 

V kapitole 3.1.6 Ochrana prírody bude doplnený menovitý zoznam vyššie uvedených 

záujmových území ochrany prírody a krajiny a informácie o územiach európskeho významu.  

 v kapitole 2. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody, 

ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu doplniť za bod 2.2 text: „Rešpektovať 

územia európskeho významu  SKUEV0130 Zobor, SKUEV0176 Dvorčianky les a SKUEV0879 

Lupka, doplniť informácie o územiach európskeho významu (Zobor, Dvorčiansky les) v textovej 

časti územnoplánovacej dokumentácii mesta Nitra. 

spôsob zapracovania: 
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v záväznej časti v kapitole 2. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov 

ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu  bude doplnený  

regulatív: „ Rešpektovať územia európskeho významu  SKUEV0130 Zobor, SKUEV0176 

Dvorčianky les a SKUEV0879 Lupka.  

 pri riešení území v rámci ÚP určiť a vyhodnocovať koeficient ekologickej stability (KES) a 

stupeň ekologickej stability (SES) 

spôsob zapracovania: 

uvedená pripomienka je nad rámec riešených zmien a doplnkov č. 6, bude Mestom Nitra  

evidovaná a riešená pri príprave nového územného plánu. 

 pri návrhoch nových obytných súborov resp. nových zón na IBV zabezpečiť územnú rezervu pre 

funkčnú uličnú zeleň bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými koridormi inžinierskych sietí  

spôsob zapracovania: 

Požiadavka je nad rámec podrobností územného plánu mesta. Bude predmetom riešenia 

v konkrétnom projekte navrhovaných komunikácií v rámci stanovených uličných parametrov 

v dokumentácii pre územné a stavebné konanie.  

 v rámci novo navrhovaných obytných alebo rekreačných zón, ako i iných funkčných priestorov         

v rámci služieb, obchodu a výroby, zadefinovať vyšší podiel Index zelene min. 50% v prípade 

IBV, 40% v prípade polyfunkcie a vybavenosti) z každého predmetného pozemku – najmä zmeny            

č. 14,21,24,26,33,34,51,52,57,59,63,75,81,85,86,94 

spôsob zapracovania: 

územný plán nestanovuje index zelene, definuje koeficient zastavania pre jednotlivé funkčné 

plochy a typy zástavby, z čoho je zrejmý podiel nezastavaných plôch, ktoré sú určené pre 

funkciu účelovej, verejnej alebo inej zelene, tento podiel je definovaný pre celé územie mesta 

Nitra v schválenom územnom pláne. V záväznej časti v kapitole 2. V oblasti usporiadania 

územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok 

a ochrany pôdneho fondu bude doplnený bod 2.9 v znení - na nezastavaných plochách riešiť 

funkciu zelene. Územný plán mesta neurčuje podiel zelene na jednotlivé pozemky, 

a z uvedeného dôvodu nie je možné diferencovať podiel zelene osobitne pre uvedené zmeny. 

 v prípade zastavanosti nad KZÚ 0,40 realizovať nové vegetačné prvky (napr. zelené strechy, 

vertikálne ozelenenie objektov) na budovách s plochými strechami. Zahrnúť index ozelenenia 

(IZ) do prípustného spôsobu využitia územia – ciele:, resp. do intervenčných krokov ku každej 

riešenej lokalite  

spôsob zapracovania: 

v prípade ak reálna existujúca zastavanosť prekračuje stanovený koeficient zastavanosti bude 

požadovaná náhrada formou vegetačných úprav na objekte s ohľadom na statické pomery 

stavby, význam stavby, pamiatkové záujmy. V textovej časti v poznámkovom aparáte bude 

doplnené vysvetlenie pojmu funkčné plochy zelene, ktorá určí percento pokryvnosti plochy 

drevinami (min. 60%). 

 navrhnúť dlhodobejšie opatrenia na zmiernenie nepriaznivých prejavov v mikroklíme a 

rešpektovať Metodické usmernenie MDVRR SR k Stratégií adaptácie SR na nepriaznivé 

dôsledky klímy 

spôsob zapracovania: 

        v zmenách a doplnkoch je riešená stabilizácia plôch zelene na území mesta pre zmiernenie      

        nepriaznivých prejavov v mikroklíme a nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Ďalšie opatrenia  

        budú prehodnotené v novom územnom pláne na podklade mestom Nitra obstarávaných  

  dokumentov v danej problematike. V kapitole 3.1.5 Vegetácia a živočíšstvo v novej časti : 

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých prejavov v mikroklíme budú uvedené odporúčania. 

 zmenu č. 64 , ktorá sa týka vymedzenia trasy a koridoru pre lanovku  v Území európskeho 

významu Zobor  vylúčiť  z návrhu Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Nitry z dôvodu , 

že v súčasnosti prebieha proces hodnotenia zámeru „Vyhliadková kabínková lanovka Nitra – 

Zobor“ na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/ 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe 

celkových záverov po komplexnom posúdení vplyvu zámeru  „Vyhliadková kabínková lanovka 
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Nitra – Zobor“ na životné prostredie je možné vymedzenie trasy a koridoru pre plánovanú 

lanovku.                                           

spôsob zapracovania: 

podmienka: „  pre realizáciu stavby zapracovať podmienky rozhodnutia z posudzovania 

vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/ 2006 Z.z. v samostatnom územnom konaní “ 

bude doplnená v návrhu záväznej časti  zmien a doplnkov č. 6. Lanovku v novej trase je možné 

realizovať za rešpektovania podmienok rozhodnutia z posudzovania vplyvov na životné 

prostredie podľa Zákona č. 24/2006 Z.z. 

 k zmene č. 66 až 73 „záhradkárska osada “ – územie nie je súčasťou CHKO Ponitrie, hranica 

CHKO Ponitrie prechádza severným, východným a južným okrajom lokality využívanej ako 

záhradkárska oblasť. Na plochách ktorých sa týkajú zmeny č. 66 až 73 platí v zmysle zákona prvý 

stupeň ochrany. 

 

5.1 Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany  

      prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69,  

      949 01 Nitra (príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia) 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra pripomienky akceptuje v rozsahu riešenia zmien a doplnkov územného plánu. 

Pripomienky budú predmetom následných činností pre spodrobnenie zámerov návrhu ÚPN 

mesta Nitra. 
 

5.2 Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany  

      prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69,  

      949 01 Nitra ( príslušný orgán štátnej vodnej správy) 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra upozornenia akceptuje – nie sú uvedené priame požiadavky na riešené zmeny 

a doplnky č. 6. Upozornenia uvedené vo vyjadrení majú charakter odkazov na zákony, 

vyhlášky, súvisiace predpisy a STN. Opatrenia a požadované ochranné pásma sú už 

obsiahnuté v schválenom ÚPN mesta Nitra.  

 

6.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva si sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58,  

      949 63 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra berie na vedomie súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

 

7.   Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok  k návrhu zmeny  a doplnku č. 84a: 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku v celom rozsahu z dôvodu potreby zachovať a  

stabilizovať plochy existujúcej zelene v časti Brezového hája - popri Chrenovskej ulici, 

v ktorej už bola povolená pomerne rozsiahla výstavba obchodného centra LIVING PARK. 

V lokalite bývalých kasární na Zobori  návrh  zmien a doplnkov č. 6 aktualizuje rozsah plôch 

vymedzených pre špecifické funkcie vybavenosti a zeleň na podklade odsúhlasenej 

urbanistickej štúdie využitia areálu kasární, ku ktorej sa vyjadroval aj vlastník pozemkov  

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra. 

Mesto Nitra akceptuje požiadavku zachovania pásu zástavby pozdĺž Napervillskej ulice v línii 

úrovne priečelia rozostavanej stavby obchodného centra LIVING PARK na jednej strane 

a stavebného bloku rodinných domov medzi ulicami Dobšinského a Necseyho ulice. 

Prerokovanie pripomienky so zástupcom  Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, sa 

uskutočnilo dňa 14. 8. 2018 na MsÚ v Nitre útvare hlavného architekta. 
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8.   Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra berie na vedomie súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

 

9.   Slovnaft, a.s., Produktovod a dozor , 920 64 Kľačany 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra upozornenia akceptuje – nie sú uvedené priame požiadavky na riešené zmeny 

a doplnky č.6. ÚPN mesta Nitra. Upozornenia uvedené vo vyjadrení majú charakter odkazov 

na zákony, vyhlášky, súvisiace predpisy a STN. Opatrenia a požadované ochranné pásma sú 

už obsiahnuté v schválenom ÚPN mesta Nitra.  

   

10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku /834/3,  

      921 80  Piešťany  

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra akceptuje požiadavky týkajúce sa rozsahu riešených zmien a doplnkov č. 6 ÚPN 

mesta Nitra. Požiadavky ktoré sa týkajú realizačných postupov a vyplývajú zo zákona pre 

proces prípravy stavieb nie je nutné duplikovať uvádzaním v záväznej časti ÚPNO. 

Požiadavky na vymedzenie ochranných pásiem vodných tokov sú už obsiahnuté 

v schválenom ÚPN mesta Nitra v jeho záväznej časti  kapitole 5. V oblasti rozvoja technickej 

infraštruktúry - bod 5.11 v znení: „Rešpektovať ochranné pásma vodných tokov“ a v kapitole 

2. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody, ochrany 

kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu – bod  2.5 v znení: „Rešpektovať manipulačný 

pás pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v šírke10m od brehovej čiary, respektíve 

vzdušnej päty hrádze toku Nitra, 6,0 m od brehovej čiary Cabajského potoka  a 4,0 m od 

brehovej čiary drobných vodných tokov – Kynecký potok, Cedroň, potok Šúdol. Vo 

vymedzenom pobrežnom pozemku neumiestňovať vedenia a zariadenia technickej 

infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň a pozemok 

poľnohospodársky neobhospodarovať. Zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku 

k pobrežným pozemkom z hľadiska opráv, údržby a povodňovej aktivity.“  

Územný plán rešpektuje požiadavky protipovodňovej ochrany a v rámci zmien a doplnkov 

neboli vznesené nové požiadavky na riešenie protipovodňových opatrení.  

V návrhu zmien a doplnkov č.6  ÚPN mesta Nitra je v záväznej časti územného plánu 

doplnený nový bod 9. V oblasti ochrany pred povodňami a nový ods. 9.1 v znení : „Vytvoriť 

podmienky pre zadržiavanie prívalovej povrchovej dažďovej vody v PFCelku Lúky na 

vymedzenej ploche urbánnej environmentálnej vegetácie“ a ods. 9.2 v znení: 

„Protipovodňovú ochranu určenú príslušným subjektom si musí investor zabezpečiť na 

vlastné náklady, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou. 

 

11. Štátny geologický ústav DŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava  

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra oznam berie na vedomie. 

 

12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností,  

      Rázusova 2A,  949 01 Nitra  

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra berie na vedomie stanovisko bez pripomienok. 
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13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, Nábrežie za  hydrocentrálou  

      4,  949 01 Nitra   

Návrh na vyhodnotenie pripomienok: 

Mesto Nitra akceptuje stanovisko.   

Stavebné využitie rozvojových lokalít je podmienené spracovaním podrobnejšej 

územnoplánovacej dokumentácie resp. územnoplánovacieho podkladu pre celú lokalitu. 

Konkrétny návrh bude opätovne predložený na pripomienkovanie Vašej spoločnosti. Územím 

navrhovanej zmeny č.19 prechádza potrubie vodovodu DN200 v okrajovej polohe na hranici 

parcely v ochrannom pásme prírodnej rezervácie Lupka. Vzhľadom na rozsah stanoveného 

ochranného pásma Prírodnej rezervácie Lupka 100 m a jeho  30m prechodového pásu od 

hranice rezervácie s vylúčenou zástavbou, nebude potrubie zasiahnuté výstavbou. Ostatné 

požiadavky vo vyjadrení majú popisný charakter odkazov na zákony, vyhlášky, súvisiace 

predpisy a STN, ktorých opatrenia sú už obsiahnuté v schválenom  dokumente ÚPN mesta 

Nitra. 

              

14. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava  

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra berie na vedomie vyjadrenie bez pripomienok. 

 

15. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61     

      Bratislava  

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra akceptuje podmienky stanoviska a upozornenia.   

Mesto Nitra rešpektuje výhľadové záujmy ŽSR  - plánovanú elektrifikáciu a modernizáciu 

železničnej trate Šurany – Veľké Bielce, zachovať a realizovať mimoúrovňové kríženia 

komunikácií s traťou, zachovať jestvujúce objekty a zariadenia ŽSR. Tieto záujmy ŽSR sú už 

premietnuté v schválenom ÚPN mesta Nitra a nie sú riešenými zmenami a doplnkami 

dotknuté. 

Z hľadiska protihlukových opatrení stavebne využiteľných lokalít v blízkosti železničnej trate 

je v záväznej časti schváleného územného plánu v ods. 7.35 písm. d) stanovená podmienka: 

„v dokumentácii pre územné a stavebné konanie jednotliví stavebníci zapracujú opatrenia na 

elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky tak, aby v objektoch situovaných 

v blízkosti železničnej trate neboli prekročené povolené hladiny hluku. Predmetné opatrenia 

budú jednotliví stavebníci realizovať na vlastné náklady“. 

Formulované upozornenia vyplývajú zo zákona a súvisiacich predpisov a týkajú sa aj 

procesných a realizačných postupov pre prípravu stavieb. 

 

16. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05  Bratislava 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra akceptuje  požiadavky a pripomienky. 

Návrh na zmenu a doplnok č.15 a č.16 – ( zmena etapizácie  výstavby pre plochu záberu PPF 

pod označením 22g),z dôvodu nesúhlasu orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy  

a Dopravného úradu, divízia civilného letectva nie je možné predložiť na schválenie 

mestskému zastupiteľstvu. Návrh zmien pod č. 37, č. 81a č. 85  bol doplnený v zmysle 

podmienok  Dopravného úradu. Doplnený návrh bol odsúhlasený Dopravným úradom, divízia 

civilného letectva. 
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17. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava  

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra akceptuje pripomienky a upozornenia v rozsahu riešených zmien a doplnkov. 

V stanovisku nie sú uvedené priame požiadavky na  konkrétne riešené zmeny a doplnky, 

požiadavky vo vyjadrení majú popisný charakter odkazov na zákony, vyhlášky, súvisiace 

predpisy a STN, ktorých opatrenia. Požadované ochranné pásma sú už obsiahnuté 

v schválenom   ÚPN mesta Nitra. 

V rámci zmien a doplnkov č. 6 nie sú navrhované nové lokality pre funkciu bývania 

v blízkosti ciest R1 a R1A. Nie je snahou mesta vytvárať nové lokality pre funkciu bývanie 

v kontakte s dopravne zaťaženými komunikáciami.  Po vybudovaní rýchlostnej komunikácie 

R1  sú niektoré pôvodné a  navrhnuté lokality pre rozvoj bývania pred realizáciu rýchlostnej 

komunikácie  ovplyvnené  jej prevádzkou. Pre novonavrhovanú zástavbu bolo stanovené  

opatrenie v záväznej časti schváleného územného plánu v bode 7. V oblasti rozvoja dopravnej 

infraštruktúry, v ods. 7.53 „ pri realizácii novej výstavby v blízkosti rýchlostnej komunikácie 

R1, mimo jej ochranného pásma, v dokumentácii pre územné a  stavebné konanie jednotliví 

stavebníci zapracujú opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov prevádzky rýchlostnej 

komunikácie R1 Nitra – Selenec tak, aby v navrhovaných objektoch neboli prekročené 

povolené hladiny hluku. Predmetné opatrenia budú jednotliví stavebníci realizovať na vlastné 

náklady“. 

V schválenom územnom pláne Mesta Nitra je rešpektovaná trasa a ochranné pásmo  

pripravovanej stavby dopravnej infraštruktúry R8 Nitra – Križovatka R2 v súlade s ÚPN 

regiónu Nitrianskeho kraja.  

 

18. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra berie na vedomie súhlasné stanovisko  bez pripomienok.   

  

19. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 

      832 47 Bratislava    

Návrh na vyhodnotenie pripomienok: 

Mesto Nitra akceptuje požiadavky a záujmy OS SR na území mesta. Požiadavky uvedené vo 

vyjadrení sú úž obsiahnuté v schválenom  ÚPN mesta Nitra.   

 

20. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ Štúra 1, 812 35 Bratislava  

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra akceptuje stanovisko v rozsahu riešených zmien a doplnkov. 

Vyjadrenie pod bodom 1 je informatívne vzhľadom na skutočnosť, že výhradné ložisko 

Žirany – Žibrica – vápenec ( 586 ), s určeným chráneným ložiskovým územím a ( CHLU) 

a dobývacím priestorom ( DP)  a výhradné ložisko Žirany – Žibrica – stavebný kameň ( 473), 

s určeným CHLÚ a DP sa nachádzajú mimo katastrálne územie mesta Nitra a  nie sú návrhom 

zmien a doplnkov č. 6 dotknuté. 

Pripomienky uvedené pod bodmi 2 až 6 sú evidované v spracovaných prieskumoch 

a rozboroch k ÚPN mesta Nitra a v návrhu Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Nitra nie sú 

dotknuté. 

 

21. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,  

      810 05 Bratislava     

Návrh na vyhodnotenie pripomienok: 

Mesto Nitra pripomienky akceptuje v rozsahu riešených zmien a doplnkov.  
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Pripomienka zosúladenia návrhu Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Nitra s uvádzanými 

rozvojovými dokumentmi je akceptovaná v rozsahu navrhovaných zmien a doplnkov. 

K návrhu riešených zmien a doplnkov č. 6 sa vyjadril Úrad Nitrianskeho samosprávneho 

kraja, odbor strategických činností, ktorý záverom konštatuje: „ Návrh Zmien a doplnkov č. 6 

Územného plánu mesta Nitra nie je v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja 

a jeho  zmenami a doplnkami č. 1, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. 

riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 

2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 

6/2015.“    

Forma spracovania návrhu bola riešená samostatnými výkresmi jednotlivých zmien  z dôvodu 

veľkého počtu  zmien a doplnkov  pre zabezpečenie prehľadnosti a čitateľnosti pri verejnom 

prerokovaní. Text záväznej časti bol vypracovaný ako úplné znenie s vyznačením zmien 

a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.  Po schválení zmien a doplnkov bude 

zabezpečený čistopis s vyhotovením nových hlavných výkresov, ktorých sa zmeny a doplnky   

č. 6 dotýkajú, so zachytením právneho stavu k dátumu schválenia zmien a doplnkov.  

Verejnoprospešná stavba v ods. 7.35 písm. d) bola vypustená v rámci schválených zmien 

a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Nitra z dôvodu požiadaviek vlastníkov dotknutých pozemkov na 

zosúladenie územného plánu mesta  s ÚPN regiónu Nitrianskeho kraja. V súčasnosti Mesto 

Nitra zabezpečuje obstaranie  dokumentu -  Plán udržateľnej mobility funkčného územia 

krajského mesta Nitra ( PUM), v rámci riešenia ktorého sa bude hľadať vhodnejší koridor pre 

možné trasovanie VRT na území mesta, mimo súvisle zastavané územie.   

Mesto Nitra rešpektuje výhľadové zámery ŽSR elektrifikovať a modernizovať železničnú trať 

Šurany – Veľké Bielce, územné  podmienky sú už vytvorené v súčasne schválenom územnom 

pláne mesta.  

Navrhované zmeny a doplnky č. 6 rešpektujú existujúce objekty a zariadenia ŽSR, ako aj ich 

dostupnosť a prepojenie na infraštruktúru mesta. V územnom pláne sú navrhnuté kríženia 

komunikácií s traťou riešené mimoúrovňovo. 

V rámci zmien a doplnkov č. 6 nie sú navrhované nové lokality pre funkciu bývania 

v blízkosti ciest R1 a R1A. 

Koridory existujúcich stavieb dopravnej infraštruktúry sú rešpektované vrátane ich 

ochranných pásiem , ktoré sú vyznačené v ÚPN a  čitateľné vo výkrese dopravnej 

infraštruktúry.  

V schválenom územnom pláne je rešpektovaná trasa a ochranné pásmo  pripravovanej stavby 

dopravnej infraštruktúry R8 Nitra – Križovatka R2 v súlade s ÚPN regiónu Nitrianskeho 

kraja.  

Požiadavky Dopravného úradu, divízie civilného letectva  boli priamo konzultované  

a dopracované v súlade s požiadavkami Dopravného úradu do návrhu zmien a doplnkov č. 6 

ÚPN mesta Nitra. Dopravný úrad s dopracovaným návrhom požiadaviek súhlasil.  

Návrh na zmenu  č. 15 a č. 16  na ploche záberov PPF č. 22g situovanej v ochrannom pásme 

leteckého pozemného zariadenia všesmerového rádiového majáka D-VOR a merača 

vzdialenosti DME- Nitra, D-VOR/DME NIT v sektore C aj z  dôvodu nesúhlasu orgánu 

ochrany poľnohospodárskej pôdy a Dopravného úradu nie je možné predložiť na schválenie 

mestskému zastupiteľstvu. 
Pripomienku týkajúcu sa zvýšenej hladiny hluku vo väzbe na situovanie heliportu v kontakte 

s bytovou výstavbou  vznieslo aj Mesto Nitra v zisťovacom konaní k navrhovanej činnosti  

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Nie je snahou mesta vytvárať nové lokality pre funkciu bývanie v kontakte s dopravne 

zaťaženými komunikáciami a železničnou traťou. Avšak najmä po vybudovaní rýchlostnej 

komunikácie R1  sú niektoré pôvodné a  navrhnuté lokality pre rozvoj bývania pred realizáciu 

rýchlostnej komunikácie  ovplyvnené  jej prevádzkou. Pre novonavrhovanú zástavbu bolo 



156 

 

stanovené  opatrenie v záväznej časti schváleného územného plánu v bode 7. V oblasti 

rozvoja dopravnej infraštruktúry, v ods. 7.53 „ pri realizácii novej výstavby v blízkosti 

rýchlostnej komunikácie R1, mimo jej ochranného pásma, v dokumentácii pre územné a  

stavebné konanie jednotliví stavebníci zapracujú opatrenia na elimináciu nepriaznivých 

účinkov prevádzky rýchlostnej komunikácie R1 Nitra – Selenec tak, aby v navrhovaných 

objektoch neboli prekročené povolené hladiny hluku. Predmetné opatrenia budú jednotliví 

stavebníci realizovať na vlastné náklady“.  Rovnako sú ovplyvnené i niektoré pôvodne 

zastavané lokality v kontakte so železničnou traťou. Z hľadiska protihlukových opatrení  

v blízkosti železničnej trate je v záväznej časti schváleného územného plánu v bode 7. 

V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry,  v ods. 7.35 písm. d) stanovená podmienka: „v 

dokumentácii pre územné a stavebné konanie jednotliví stavebníci zapracujú opatrenia na 

elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky tak, aby v objektoch situovaných 

v blízkosti železničnej trate neboli prekročené povolené hladiny hluku. Predmetné opatrenia 

budú jednotliví stavebníci realizovať na vlastné náklady“. 

Rozvoj cyklodopravy je pre Mesto Nitra jednou s priorít. V súčasnosti pripravuje realizáciu 

cyklotrás ktoré budú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu. 

V tomto momente máme schválených Ministerstvom pôdohospodárstva a RV SR 8 žiadostí 

o poskytnutie NFP na realizáciu cyklotrás  v dĺžke 20,3 km. V prípade cyklotrás „Cyklotrasa 

KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS Nitra“, „Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. 

A. Hlinku – Dlhá ulica“, „Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. etapa“ a „Cyklotrasa 

Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul. (Park Sihoť)“ 

prebiehajú predzmluvné rokovania s úspešnými uchádzačmi na realizáciu stavebných prác. 

Mesto Nitra akceptuje doručené stanoviská ŽSR, NDS, a.s., a Dopravného úradu.  

Dopracovaný návrh  zmien a doplnkov  č. 6 ÚPN mesta Nitra v zmysle vyhodnotených 

pripomienok Vám bude doručený.  

          

22. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra oznámenie berie na vedomie. 

 

23. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, P.O. BOX 57,  Chlumeckého 2, 820 12  

      Bratislava  

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra akceptuje požiadavku na nahradenie pojmu „kataster“ za pojem -  „katastrálne 

územie“ a požiadavku na opravu názvu katastrálneho územia  ( lokalita č. 22g v kapitole 

3.1.4.1 vyhodnotenie záberov PPF ) 

 

24. Mgr. Renáta Kolenčíková, Hornozoborská 101, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku. 

Požiadavka pod číslom 92 bola prerokovaná vo výboroch mestských častí a na komisii pre 

územné plánovanie architektúru a investičnú činnosť pri MZ v Nitre  a nebola zamietnutá.  

Odôvodnenie  požiadavky a riešenia návrhu zmeny a doplnku č. 92: 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo v rámci rozsahu pripravovaných zmien a doplnkov       

č. 6 Územného plánu mesta Nitra o.i. požiadavku na riešenie  zmeny a doplnku č. 92, 

týkajúcu sa zmeny koeficientu zastavanosti na plochách, na ktorých sa umiestňuje funkcia 

bývania samostatne alebo v polyfunkcii s vybavenosťou na území mesta Nitra. Požiadavka č. 

92 a požiadavka č. 84 vyplynuli z podnetu výborov mestských časti, Komisie pre územné 

plánovanie a architektúru pri MZ v Nitre, útvaru hlavného architekta a stavebného úradu na 

základe vlastných zistení a problémov s uplatňovaním regulatívu koeficientu zastavanosti      
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kz≤ 1 v praxi podľa schváleného územného plánu vypracovaného v roku 2003,  ako i  

podnetov občanov mesta. Koeficient zastavanosti kz≤ 1 umožňuje 100% zastavanie plôch. 

Tento stav už nie je prípustný z hľadiska princípov trvalo udržateľného rozvoja mesta vo 

väzbe na postupne sa prejavujúce dôsledky zmeny klímy.   Mesto Nitra na podklade vyššie 

uvedených skutočností v intenciách „Metodického usmernenia k zabezpečeniu plnenia 

uznesenia vlády SR č. 148/2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy“ Ministerstva dopravy a výstavby SR zaradilo požiadavku na riešenie zmeny a doplnku  

č. 92 do rozsahu zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Nitra uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Nitre č. 99/2018 – Mz zo dňa  5.4. 2018.   

V návrhu riešenia požiadavky č. 92 sa jedná o zmenu  koeficientu zastavanosti  nasledovne: 

1.  Ak sa v danom bloku umiestňuje bývanie samostatne, v polyfunkcii alebo v integrácii s 

vybavenosťou (aj inou funkciou) kde podiel podlažnej plochy bývania je väčší ako podiel 

podlažnej plochy vybavenosti pre formu zástavby sa upraví regulatív koeficientu zastavania 

Kz = 0,60.  

2.  Ak sa v danom bloku umiestňuje bývanie v polyfunkcii alebo v integrácii s vybavenosťou 

(aj inou funkciou) kde podiel podlažnej plochy bývania je menší ako podiel podlažnej plochy 

vybavenosti pre formu zástavby sa upraví regulatív koeficientu zastavania Kz = 0,70. 

Nejedná sa teda o celoplošnú reguláciu na všetky stavebné pozemky na území mesta Nitra. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo „Metodické usmernenie k zabezpečeniu plnenia 

uznesenia vlády SR č. 148/2014 k „Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy“, ktoré bolo zaslané na okresné úrady (odbory územného plánovania) s požiadavkou, 

aby s predmetným metodickým usmernením oboznámili všetky obce. Na základe tohto 

usmernenia obce majú do územných plánov premietnuť opatrenia, ktoré sú uvedené 

v aktualizovanej  Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy  v časti  - 

Sídelné prostredie.  

Navrhované adaptačné opatrenia v Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy v kompetencii príslušných štátnych orgánov (MDV SR, MŽP SR, MPaRV 

SR, MZ SR, samosprávy) 

„Pri riešení dôsledkov zmeny klímy na sídelné prostredie bude potrebné:  

a)  Zaviesť informačný systém o územnom plánovaní, v ktorom budú vedené registre 

územných plánov obcí a územných plánov zón.  

b) Zabezpečiť vypracovanie metodík a dokumentov, ktoré budú účinným podkladom pri 

jednotnom a komplexnom hodnotení územných dopadov zmeny klímy na sídelné prostredie.  

c) Zohľadniť pri príprave a aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie zraniteľnosť sídiel z 

hľadiska dôsledkov zmeny klímy.  

d) Podporovať vytváranie regionálnych a lokálnych adaptačných stratégií. 

e) V legislatívnych predpisoch pre územné plánovanie a stavebný poriadok zavádzať 

regulatívy (indexy) zastavanosti územia k pomeru zachovania zelených plôch.  

f) Zabezpečiť zachovanie a zvýšenie podielu zelených povrchov voči spevneným povrchom v 

zastavaných oblastiach sídiel. Podporovať vertikálne zazelenenie budov, protihlukových stien 

a múrov najmä na miestach, kde nie je možné zachovať a zvýšiť tento podiel. Zvýšenú 

pozornosť venovať v záväznej časti územných plánov návrhu opatrení z hľadiska krajinno-

ekologického, krajinno-architektonického, zelene v sídlach.  

f) Podporovať využívanie vnútorného potenciálu miest rehabilitáciou a reanimáciou 

nefunkčných mestských zón (tzv. brownfields), na realizáciu adaptačných opatrení v sídle.  

g) Zabezpečiť posúdenie aktuálnych prvkov zelenej infraštruktúry v blízkosti dopravných 

komunikácií, ich zachovanie, úpravu resp. doplnenie ďalších prvkov.  

h) Zabezpečiť a podporovať obnovu a ochranu tokov, mokradí a vegetácie na brehoch 

vodných ciest.  
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i) Zvyšovať schopnosť vysporiadať sa s extrémnymi situáciami ako sucho, keď je potrebné 

spomaliť odtok a zabezpečiť zachytávanie vody, alebo prívalové povodne, keď je potrebné 

zabezpečiť efektívne odvedenie vôd z prostredia.  

j) Implementovať opatrenia udržateľného hospodárenia v lesoch v okolí sídiel, Udržiavať 

siete lesných ciest s účinnou protipovodňovou ochranou a rozrušovať nepotrebné lesné cesty.  

k) Zaoberať sa opatreniami v sociálnej oblasti, podchytiť zraniteľnú časť populácie (deti, 

chorí, starší ľudia), vytvoriť systém výstrah a poskytovania pomoci, zavádzanie komunikácie 

s obyvateľmi.“ 

Mesto Nitra implementáciou navrhovaných opatrení  premietnutých v riešení zmeny 

a doplnku č. 92 a č. 84 až 84h do územného plánu sleduje zlepšenie kvality životného 

prostredia v lokalitách s funkciou bývania a v lokalitách s polyfunkciou vybavenosti 

a bývania zvýšením podielu nezastavaných plôch a podielu zelených plôch pre zlepšenie 

mikroklímy prostredia v lokalitách s trvalým bývaním obyvateľov mesta. Zastavanosť, podiel 

spevnených a nespevnených povrchov, podiel zelených plôch, zohrávajú dôležitú úlohu pri 

tvorbe mikroklimatických podmienok.  

Pripomienka bola prerokovaná s Mgr. Renátou Kolenčíkovou na MSÚ v Nitre, útvare 

hlavného architekta dňa 6. 8. 2018. 

 

25., 26. a 27. Peter Bali, Benkova 15, 949 11 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmeny a doplnku č. 20.2 a č. 24: 

Mesto Nitra neakceptuje požiadavku o vyňatie VPS č. 1.17 „Prepojovacia komunikácia 

severný obchvat – Kláštorská ul. – novonavrhovaná komunikácia prepájajúca územie 

výhľadovo navrhované na zástavbu situované na ľavom brehu rieky Nitry v PFCelku 

Šindolka“ z ÚPN mesta Nitra z dôvodu, že nie je predmetom schváleného rozsahu riešenia  

návrhu Zmien a doplnkov č.6 ÚPN mesta Nitra. 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku k návrhu zmeny a doplnku č. 20.2 pre rozšírenie  

priemyselného parku po preložku cesty I/64 bol už vydaný súhlas orgánu ochrany 

poľnohospodárskej pôdy. 

Mesto Nitra pripomienku akceptuje a konštatuje, že  Okresný úrad Nitra, Odbor opravných 

prostriedkov v súhlase podľa §13 v spojení s § 14 zákona č. 220/2004 Z.z. k návrhu záberov 

PPF č. 41e týkajúceho sa zmeny etapizácie výstavby časti územia Nová Chrenová  z 2. do  1. 

etapy záberov PPF konštatoval, že záber PPF 41e v navrhovanom tvare nie je možný. 

Z dôvodu neudelenia súhlasu dotknutého orgánu  zmenu a doplnok č. 24 nie je možné 

predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

Pripomienka bola prerokovaná s p. Petrom Balim na MSÚ v Nitre, útvare hlavného architekta 

dňa 6. 8. 2018. 

 

28. Ing. Dušan Pauliček, Pri Dobrotke 33, Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok  k návrhu zmeny a doplnku č. 76 a č. 77: 

Mesto Nitra akceptuje pripomienku na prehodnotenie zmeny funkčného využitia 

a priestorového usporiadania predmetných pozemkov s ponechaním súčasného funkčného 

využívania a priestorového usporiadania. Vo väzbe na súčasné funkčné využívanie rieši návrh 

izolačnej zelene pri novo budovanej komunikácii – preložke cesty I/64, v rámci zmeny č. 84. 

 

29. SG Real s.r.o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava 

Návrh na vyhodnotenie pripomienky k navrhovanej zmene č. 57, č. 92: 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku týkajúcu sa návrhu na rozšírenie funkcie vybavenosti 

na plochu celých parciel  p.č. 4777/1 a 4777/31 k.ú. Zobor  v rámci  zmeny a doplnku č. 57 

z nasledovných dôvodov. Predmetná zmena rieši využitie nezastavanej plochy PPF pre 

funkciu vybavenosti s vyvolaným novým záberom PPF pre ktorý už bol vydaný súhlas orgánu 
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ochrany poľnohospodárskej pôdy. Rozšírenie návrhu dodatočne na celé parcely vo vlastníctve 

žiadateľa by zasahovalo do plochy s lesným vegetačným porastom vymedzeným ako lokálne 

biocentrum, ktorý tvorí súčasne aj izolačnú zónu od výrobných plôch priemyselného parku.  

Odôvodnenie  požiadavky a riešenia návrhu zmeny a doplnku č. 92: 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo v rámci rozsahu pripravovaných zmien a doplnkov       

č. 6 Územného plánu mesta Nitra o.i. požiadavku na riešenie  zmeny a doplnku č. 92, 

týkajúcu sa zmeny koeficientu zastavanosti na plochách, na ktorých sa umiestňuje funkcia 

bývania samostatne alebo v polyfunkcii s vybavenosťou na území mesta Nitra. Požiadavka č. 

92 a požiadavka č. 84 vyplynuli z podnetu výborov mestských časti, Komisie pre územné 

plánovanie a architektúru pri MZ v Nitre, útvaru hlavného architekta a stavebného úradu na 

základe vlastných zistení a problémov s uplatňovaním regulatívu koeficientu zastavanosti      

kz≤ 1 v praxi podľa schváleného územného plánu vypracovaného v roku 2003,  ako i  

podnetov občanov mesta. Koeficient zastavanosti kz≤ 1 umožňuje 100% zastavanie plôch. 

Tento stav už nie je prípustný z hľadiska princípov trvalo udržateľného rozvoja mesta vo 

väzbe na postupne sa prejavujúce dôsledky zmeny klímy.   Mesto Nitra na podklade vyššie 

uvedených skutočností v intenciách „Metodického usmernenia k zabezpečeniu plnenia 

uznesenia vlády SR č. 148/2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy“ Ministerstva dopravy a výstavby SR zaradilo požiadavku na riešenie zmeny a doplnku  

č. 92 do rozsahu zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Nitra uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Nitre č. 99/2018 – Mz zo dňa  5.4. 2018.   

V návrhu riešenia požiadavky č. 92 sa jedná o zmenu  koeficientu zastavanosti  nasledovne: 

1.  Ak sa v danom bloku umiestňuje bývanie samostatne, v polyfunkcii alebo v integrácii s 

vybavenosťou (aj inou funkciou) kde podiel podlažnej plochy bývania je väčší ako podiel 

podlažnej plochy vybavenosti pre formu zástavby sa upraví regulatív koeficientu zastavania 

Kz = 0,60.  

2.  Ak sa v danom bloku umiestňuje bývanie v polyfunkcii alebo v integrácii s vybavenosťou 

(aj inou funkciou) kde podiel podlažnej plochy bývania je menší ako podiel podlažnej plochy 

vybavenosti pre formu zástavby sa upraví regulatív koeficientu zastavania Kz = 0,70. 

Nejedná sa teda o celoplošnú reguláciu na všetky stavebné pozemky na území mesta Nitra. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo „Metodické usmernenie k zabezpečeniu plnenia 

uznesenia vlády SR č. 148/2014 k „Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy“, ktoré bolo zaslané na okresné úrady (odbory územného plánovania) s požiadavkou, 

aby s predmetným metodickým usmernením oboznámili všetky obce. Na základe tohto 

usmernenia obce majú do územných plánov premietnuť opatrenia, ktoré sú uvedené 

v aktualizovanej  Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy  v časti  - 

Sídelné prostredie.  

Navrhované adaptačné opatrenia v Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy v kompetencii príslušných štátnych orgánov (MDV SR, MŽP SR, MPaRV 

SR, MZ SR, samosprávy) 

„Pri riešení dôsledkov zmeny klímy na sídelné prostredie bude potrebné:  

a)  Zaviesť informačný systém o územnom plánovaní, v ktorom budú vedené registre 

územných plánov obcí a územných plánov zón.  

b) Zabezpečiť vypracovanie metodík a dokumentov, ktoré budú účinným podkladom pri 

jednotnom a komplexnom hodnotení územných dopadov zmeny klímy na sídelné prostredie.  

c) Zohľadniť pri príprave a aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie zraniteľnosť sídiel z 

hľadiska dôsledkov zmeny klímy.  

d) Podporovať vytváranie regionálnych a lokálnych adaptačných stratégií. 

e) V legislatívnych predpisoch pre územné plánovanie a stavebný poriadok zavádzať 

regulatívy (indexy) zastavanosti územia k pomeru zachovania zelených plôch.  
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f) Zabezpečiť zachovanie a zvýšenie podielu zelených povrchov voči spevneným povrchom v 

zastavaných oblastiach sídiel. Podporovať vertikálne zazelenenie budov, protihlukových stien 

a múrov najmä na miestach, kde nie je možné zachovať a zvýšiť tento podiel. Zvýšenú 

pozornosť venovať v záväznej časti územných plánov návrhu opatrení z hľadiska krajinno-

ekologického, krajinno-architektonického, zelene v sídlach.  

f) Podporovať využívanie vnútorného potenciálu miest rehabilitáciou a reanimáciou 

nefunkčných mestských zón (tzv. brownfields), na realizáciu adaptačných opatrení v sídle.  

g) Zabezpečiť posúdenie aktuálnych prvkov zelenej infraštruktúry v blízkosti dopravných 

komunikácií, ich zachovanie, úpravu resp. doplnenie ďalších prvkov.  

h) Zabezpečiť a podporovať obnovu a ochranu tokov, mokradí a vegetácie na brehoch 

vodných ciest.  

i) Zvyšovať schopnosť vysporiadať sa s extrémnymi situáciami ako sucho, keď je potrebné 

spomaliť odtok a zabezpečiť zachytávanie vody, alebo prívalové povodne, keď je potrebné 

zabezpečiť efektívne odvedenie vôd z prostredia.  

j) Implementovať opatrenia udržateľného hospodárenia v lesoch v okolí sídiel, Udržiavať 

siete lesných ciest s účinnou protipovodňovou ochranou a rozrušovať nepotrebné lesné cesty.  

k) Zaoberať sa opatreniami v sociálnej oblasti, podchytiť zraniteľnú časť populácie (deti, 

chorí, starší ľudia), vytvoriť systém výstrah a poskytovania pomoci, zavádzanie komunikácie 

s obyvateľmi.“ 

Mesto Nitra implementáciou navrhovaných opatrení  premietnutých v riešení zmeny 

a doplnku č. 92 a č. 84 až 84h do územného plánu sleduje zlepšenie kvality životného 

prostredia v lokalitách s funkciou bývania a v lokalitách s polyfunkciou vybavenosti 

a bývania zvýšením podielu nezastavaných plôch a podielu zelených plôch pre zlepšenie 

mikroklímy prostredia v lokalitách s trvalým bývaním obyvateľov mesta. Zastavanosť, podiel 

spevnených a nespevnených povrchov, podiel zelených plôch, zohrávajú dôležitú úlohu pri 

tvorbe mikroklimatických podmienok.  

Pripomienky boli prerokované so zástupcom spoločnosti dňa 20. 8. 2018 a po vysvetlení  

súvislostí k horeuvedeným pripomienkam k návrhu Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Nitra 

spoločnosť SG Real s.r.o., Odborárska 23, Bratislava nemá námietky. 

 

30. Ing. Milan Burda 

Návrh na vyhodnotenie pripomienky k navrhovanej zmene č. 32: 

Mesto Nitra akceptuje požiadavku k zmene a dodatku č. 32 na opravu formulácií podľa 

dodaného podkladu.  

 

31. Katarína Blehová, Ďumbierska 692/5, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienky k navrhovanej zmene č. 82a: 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku - nesúhlasné vyjadrenie k vymedzeniu VPS                           

„ Rozšírenie komunikácie na Vrábeľskej ulici“. Obec v zmysle zákona môže v územnom 

pláne vymedziť verejnoprospešnú stavbu pre funkciu miestnej komunikácie, ak je potrebou 

takejto komunikácie podmienený územný alebo stavebný rozvoj a  túto požiadavku a potrebu, 

uvedie  v záväznej časti ÚPN. Na úrovni územného plánu obce  stanovuje trasu, priestorové 

a prevádzkové parametre, ale nerieši jej majetkovo-právne pomery, procesné postupy 

a technické podrobnosti. Z uvedených dôvodov nie je opodstatnená požiadavka na zrušenie – 

návrhu na stanovenie navrhovanej VPS. 

Pripomienka bola prerokovaná so zástupcami Združenia Nová Chrenová na MSÚ v Nitre, 

útvare hlavného architekta dňa 6. 8. 2018. 
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32. Daniel Čížik, Ďumbierska 692/5, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienk k navrhovanej zmene č. 82a: 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku - nesúhlasné vyjadrenie k vymedzeniu VPS                           

„ Rozšírenie komunikácie na Vrábeľskej ulici“. Obec v zmysle zákona môže v územnom 

pláne vymedziť verejnoprospešnú stavbu pre funkciu miestnej komunikácie, ak je potrebou 

takejto komunikácie podmienený územný alebo stavebný rozvoj a  túto požiadavku a potrebu, 

uvedie  v záväznej časti ÚPN. Na úrovni územného plánu obce  stanovuje trasu, priestorové 

a prevádzkové parametre, ale nerieši jej majetkovo-právne pomery, procesné postupy 

a technické podrobnosti. Z uvedených dôvodov nie je opodstatnená požiadavka na zrušenie – 

návrhu na stanovenie navrhovanej VPS. 

Pripomienka bola prerokovaná so zástupcami Združenia Nová Chrenová na MSÚ v Nitre, 

útvare hlavného architekta dňa 6. 8. 2018. 

 

33. Ing. Juraj Bence, Petzwalova 552/46, 949 11 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok  k navrhovanej zmene č. 48, 49, 53, 55: 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku k návrhu zmeny a doplnku č. 48, 49, 53, 55 Ing. Juraj 

Bence bol Útvarom hlavného architekta informovaný na prerokovaní pripomienky dňa 7. 8. 

2018 na MsÚ v Nitre, že požadovaná zmena funkčného využitia na bývanie je podmienená 

zmenou funkčného využitia areálu bývalej farmy dojníc, ktorá je v súčasnosti v územnom 

pláne definovaná ako poľnohospodársky výrobný areál s hygienickým  ochranným pásmom. 

Taktiež pre navrhovanú funkciu je nevyhnutný súhlas orgánu ochrany pôdneho fondu 

s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. 

Z vyššie uvedených dôvodov odporúčame žiadateľom dohodnúť s vlastníkom 

poľnohospodárskeho areálu a predložiť Mestu Nitra žiadosť na zmenu ÚPN tohto areálu 

v súlade so skutočným užívaním. Týmto spôsobom by bol odstránený pretrvávajúci rozpor 

požadovanej funkcie bývania s existujúcou poľnohospodárkou výrobnou prevádzkou.  

Mesto Nitra konštatuje že v návrhu Zmien a doplnkov č.6 nie je možné z vyššie uvedených 

dôvodov navrhovanú pripomienku akceptovať, avšak Mesto Nitra ju bude naďalej evidovať 

ako požiadavku na zmenu pri príprave nového územného plánu mesta Nitra. Zároveň je nutné 

aby bola doručená aj požiadavka na zmenu funkčného využitia poľnohospodárskeho 

výrobného areálu zo strany súčasných vlastníkov. 

 

 

34. Peter Depeš, Levická 27, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok  k návrhu zmien a doplnkov pod č. 4., č. 5,    č. 14, č. 

52, č. 18, č. 19, č. 24, č.26, č.38, č. 42, č. 57,č. 62, č. 78, č. 79, č. 86, č. 87,č. 89 a  č. 90: 

Mesto Nitra berie na vedomie pripomienku k zmene a doplnku č. 4. a  č. 5. je v súlade so 

spracovaným návrhom zmien a doplnkov jedná sa o podporné stanovisko a vyjadrenie pána 

Petra Depeša. Koncepčne nie je žiaduce ani vhodné lokálne zvyšovať podlažnosť jestvujúcej 

a novonavrhovanej novej zástavby. 

Mesto Nitra akceptuje pripomienku k zmenám č. 14. a č. 52. s tým, že v kapitole 3.1.5 

vegetácia a živočíšstvo v novej časti: Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých prejavov 

v mikroklíme budú uvedené odporúčania v rámci ktorých bude zapracované odporúčanie - „ 

v  nových lokalitách vyčlenených pre zástavbu z ornej pôdy riešiť súvislú plochu verejnej 

zelene v rozsahu  min. 10 – 15 % plochy riešenej lokality“. 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku k zmene č. 18. V danej polohe nie je vhodné rozvíjať 

funkciu bývania (teda ani IBV) z dôvodu negatívnych vplyvov z jestvujúcej a predpokladanej 

dopravnej záťaže. 
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Mesto Nitra neakceptuje pripomienku k zmene č. 19. Územie je potencionálne vhodné na 

zastavanie, je vydaný súhlas OU, referátu pôdohospodárstva k záberom PPF s podmienkou 

stavebného využitia v 2. etape. 

Mesto Nitra konštatuje, že k návrhu zmeny č. 24. nebol udelený súhlas orgánu ochrany 

poľnohospodárskej pôdy - OÚ Nitra, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát. 

Z uvedeného dôvodu zmenu nie je možné  predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

ÚHA konštatuje, že vydanie súhlasu  k zmene etapizácie výstavby a stanovenie výmery plôch  

je v kompetencii  OÚ Nitra, Odboru opravných prostriedkov, pozemkového referátu. 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku k zmene č. 38. V  centrálnom území mesta nie je 

vhodné rozvíjať nové lokality bývania vo forme rodinných domov. V takejto polohe je 

žiadúce formovať mestskú štruktúru kompaktnej a voľnej nízkopodlažnej zástavby, pre 

zástavbu rodinných domov sú vymedzené plochy v periférnej polohe mesta. Plochy  pre 

stabilizáciu verejnej zelene sú riešené v Zmenách a doplnkoch č.6. v návrhu pod č. 84 až 84 h. 

Mesto Nitra čiastočne akceptuje pripomienku k  návrhu  zmeny a doplnku č.42. Odporučenie 

je v intenciách podmienok v spracovanom návrhu na zmenu a doplnok č. 42:  

„V komplexnom návrhu vymedziť polohu pre možné odčlenenie plôch s funkciou pre bývanie 

v špecifickej individuálnej forme tzv. zelených domov s ekologickým bývaním s nízkou 

energetickou náročnosťou. Záväznú časť doplniť v ods. 1.16 Urbanistickú štúdiu, ako podklad 

pre spodrobnenie ÚPN mesta Nitra spracovať pre: vložením písm. c) v znení :  

„prehodnotenie možnosti umiestnenia, územného a priestorového riešenia špecifickej formy 

zástavby pre ekologické bývanie vrátane podmienok pre riešenie dopravnej obsluhy a 

technickej infraštruktúry v severozápadnej okrajovej polohe lesného porastu na Borine“. 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku k návrhu zmeny č. 57. V návrhu na zmenu je 

limitovaná výška zástavby do 4.NP. Lokálne vymedzené územie v grafickej časti  umožňuje 

osadiť vyššiu stavbu s podmienkou posúdenia takéhoto zámeru na úrovni samostatnej 

dokumentácie. 

Mesto Nitra berie  na vedomie stanovisko k návrhu zmeny č.62. Odporučenie je v intenciách  

spracovaného návrhu na zmenu a doplnok č. 62:  

Mesto Nitra berie na vedomie pripomienku k návrhu na zmenu a doplnok č. 78. Návrh na 

zmenu limituje nadstavbu a dostavbu jestvujúceho objektu: 

Pre jestvujúcu stavbu hotela River zmeniť regulatív podlažnosti pre 3 nadzemné podlažia 

s prípustným ustúpeným podlažím a podmieniť požiadavku na zvýšenie podlažnosti z 2 

nadzemných podlaží na 3 nadzemné podlažia + ustúpené podlažie spracovaním dopravného 

posúdenia miestnej komunikácie a križovatky na triede Andreja Hlinku a preukázaním 

zabezpečenia minimálne normovej potreby parkovacích plôch na vlastnom pozemku stavby. 

Záväznú časť doplniť v ods. 1.16 Urbanistickú štúdiu, ako podklad pre spodrobnenie ÚPNO 

mesta Nitra spracovať pre: vložením písm. g) v znení : „nové stavebné zámery a rozšírenie 

jestvujúcej zástavby spracovať dopravné posúdenie pre cestu na Nábreží mládeže a 

križovatku na Triede Andreja Hlinku“. 

Mesto Nitra konštatuje, že k návrhu zmeny č. 79 nebol udelený súhlas orgánu ochrany 

poľnohospodárskej  - OÚ Nitra, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát. 

Z uvedeného dôvodu zmenu nie je možné predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

Mesto Nitra  neakceptuje pripomienku k návrhu  zmeny č. 86. Pre zmenu štruktúry zástavby 

je vhodné ponechať prípustnú výšku do 4.NP. 

Mesto Nitra  neakceptuje pripomienku k návrhu zmeny č.  87, nakoľko nebola predmetom 

stanoveného rozsahu zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Nitra. 

Mesto Nitra  neakceptuje pripomienku k návrhu zmeny č. 89.  Pre  vymedzené územie je 

vydaný súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej - OÚ Nitra, Odbor opravných prostriedkov, 

pozemkový referát na zmenu etapy. V tomto štádiu už nie je možné meniť rozsah územia. 

Mesto Nitra trvá na stanovení verejnoprospešnej stavby z dôvodu majetkovoprávneho 
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usporiadania parcely č. 993 v k.ú. Chrenová v správe Slovenského pozemkového fondu 

a z dôvodu potreby vybudovania obojsmernej miestnej komunikácie v požadovanom 

parametri pre potreby územného rozvoja tejto lokality. Priestorové riešenie bude predmetom 

ďalších stupňov dokumentácie. Územný plán obce rieši koncepčné a polohové riešenie na 

rozhraní súčasne vymedzeného zastavaného územia mesta a návrhového rozvojového územia. 

Mesto Nitra  neakceptuje pripomienku k návrhu zmeny č. 90. Zvýšená podlažnosť nezasahuje 

do ochranného pásma letiska, vo vymedzenej polohe nie je nutné limitovať podlažnosť na 

úrovni 2.NP. Navrhovaná nízkopodlažná zástavba má mestotvorný charakter.  

Mesto Nitra berie na vedomie  poznámky k pripomienkam 1. až 5. 

Pripomienka bola prerokovaná s p. Petrom Depešom na MSÚ v Nitre, útvare hlavného 

architekta dňa 8. 8. 2018. 

35. Roman Cerulík, Štefánikova trieda 59, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok  k návrhu zmien doplnkov č. 92 a č. 57: 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienky k návrhu zmien a doplnkov č. 92 a 57. 

Odôvodnenie  požiadavky a riešenia návrhu zmeny a doplnku č. 92: 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo v rámci rozsahu pripravovaných zmien a doplnkov       

č. 6 Územného plánu mesta Nitra o.i. požiadavku na riešenie  zmeny a doplnku č. 92, 

týkajúcu sa zmeny koeficientu zastavanosti na plochách, na ktorých sa umiestňuje funkcia 

bývania samostatne alebo v polyfunkcii s vybavenosťou na území mesta Nitra. Požiadavka č. 

92 a požiadavka č. 84 vyplynuli z podnetu výborov mestských časti, Komisie pre územné 

plánovanie a architektúru pri MZ v Nitre, útvaru hlavného architekta a stavebného úradu na 

základe vlastných zistení a problémov s uplatňovaním regulatívu koeficientu zastavanosti      

kz≤ 1 v praxi podľa schváleného územného plánu vypracovaného v roku 2003,  ako i  

podnetov občanov mesta. Koeficient zastavanosti kz≤ 1 umožňuje 100% zastavanie plôch. 

Tento stav už nie je prípustný z hľadiska princípov trvalo udržateľného rozvoja mesta vo 

väzbe na postupne sa prejavujúce dôsledky zmeny klímy.   Mesto Nitra na podklade vyššie 

uvedených skutočností v intenciách „Metodického usmernenia k zabezpečeniu plnenia 

uznesenia vlády SR č. 148/2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy“ Ministerstva dopravy a výstavby SR zaradilo požiadavku na riešenie zmeny a doplnku  

č. 92 do rozsahu zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Nitra uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Nitre č. 99/2018 – Mz zo dňa  5.4. 2018.   

V návrhu riešenia požiadavky č. 92 sa jedná o zmenu  koeficientu zastavanosti  nasledovne: 

1.  Ak sa v danom bloku umiestňuje bývanie samostatne, v polyfunkcii alebo v integrácii s 

vybavenosťou (aj inou funkciou) kde podiel podlažnej plochy bývania je väčší ako podiel 

podlažnej plochy vybavenosti pre formu zástavby sa upraví regulatív koeficientu zastavania 

Kz = 0,60.  

2.  Ak sa v danom bloku umiestňuje bývanie v polyfunkcii alebo v integrácii s vybavenosťou 

(aj inou funkciou) kde podiel podlažnej plochy bývania je menší ako podiel podlažnej plochy 

vybavenosti pre formu zástavby sa upraví regulatív koeficientu zastavania Kz = 0,70.  

Nejedná sa teda o celoplošnú reguláciu na všetky stavebné pozemky na území mesta Nitra. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo „Metodické usmernenie k zabezpečeniu plnenia 

uznesenia vlády SR č. 148/2014 k „Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy“, ktoré bolo zaslané na okresné úrady (odbory územného plánovania) s požiadavkou, 

aby s predmetným metodickým usmernením oboznámili všetky obce. Na základe tohto 

usmernenia obce majú do územných plánov premietnuť opatrenia, ktoré sú uvedené 

v aktualizovanej  Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy  v časti  - 

Sídelné prostredie.  

Navrhované adaptačné opatrenia v Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy v kompetencii príslušných štátnych orgánov (MDV SR, MŽP SR, MPaRV 

SR, MZ SR, samosprávy) 
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„Pri riešení dôsledkov zmeny klímy na sídelné prostredie bude potrebné:  

a)  Zaviesť informačný systém o územnom plánovaní, v ktorom budú vedené registre 

územných plánov obcí a územných plánov zón.  

b) Zabezpečiť vypracovanie metodík a dokumentov, ktoré budú účinným podkladom pri 

jednotnom a komplexnom hodnotení územných dopadov zmeny klímy na sídelné prostredie.  

c) Zohľadniť pri príprave a aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie zraniteľnosť sídiel z 

hľadiska dôsledkov zmeny klímy.  

d) Podporovať vytváranie regionálnych a lokálnych adaptačných stratégií. 

e) V legislatívnych predpisoch pre územné plánovanie a stavebný poriadok zavádzať 

regulatívy (indexy) zastavanosti územia k pomeru zachovania zelených plôch.  

f) Zabezpečiť zachovanie a zvýšenie podielu zelených povrchov voči spevneným povrchom v 

zastavaných oblastiach sídiel. Podporovať vertikálne zazelenenie budov, protihlukových stien 

a múrov najmä na miestach, kde nie je možné zachovať a zvýšiť tento podiel. Zvýšenú 

pozornosť venovať v záväznej časti územných plánov návrhu opatrení z hľadiska krajinno-

ekologického, krajinno-architektonického, zelene v sídlach.  

f) Podporovať využívanie vnútorného potenciálu miest rehabilitáciou a reanimáciou 

nefunkčných mestských zón (tzv. brownfields), na realizáciu adaptačných opatrení v sídle.  

g) Zabezpečiť posúdenie aktuálnych prvkov zelenej infraštruktúry v blízkosti dopravných 

komunikácií, ich zachovanie, úpravu resp. doplnenie ďalších prvkov.  

h) Zabezpečiť a podporovať obnovu a ochranu tokov, mokradí a vegetácie na brehoch 

vodných ciest.  

i) Zvyšovať schopnosť vysporiadať sa s extrémnymi situáciami ako sucho, keď je potrebné 

spomaliť odtok a zabezpečiť zachytávanie vody, alebo prívalové povodne, keď je potrebné 

zabezpečiť efektívne odvedenie vôd z prostredia.  

j) Implementovať opatrenia udržateľného hospodárenia v lesoch v okolí sídiel, Udržiavať 

siete lesných ciest s účinnou protipovodňovou ochranou a rozrušovať nepotrebné lesné cesty.  

k) Zaoberať sa opatreniami v sociálnej oblasti, podchytiť zraniteľnú časť populácie (deti, 

chorí, starší ľudia), vytvoriť systém výstrah a poskytovania pomoci, zavádzanie komunikácie 

s obyvateľmi.“ 

Mesto Nitra implementáciou navrhovaných opatrení  premietnutých v riešení zmeny 

a doplnku č. 92 a č. 84 až 84h do územného plánu sleduje zlepšenie kvality životného 

prostredia v lokalitách s funkciou bývania a v lokalitách s polyfunkciou vybavenosti 

a bývania zvýšením podielu nezastavaných plôch a podielu zelených plôch pre zlepšenie 

mikroklímy prostredia v lokalitách s trvalým bývaním obyvateľov mesta. Zastavanosť, podiel 

spevnených a nespevnených povrchov, podiel zelených plôch, zohrávajú dôležitú úlohu pri 

tvorbe mikroklimatických podmienok.  

V návrhu  zmeny a doplnku č. 84 je riešená implementácia opatrenia zameraného na 

zachovanie  existujúcich a zvýšenie podielu funkčných plôch zelene s environmentálnou 

funkciou.  

Návrh zmeny a doplnku č. 57 vyplýva z požiadavky vlastníka pozemku. 

Pripomienky boli prerokované s p. Romanom Cerulíkom na MSÚ v Nitre, útvare hlavného 

architekta dňa 8. 8. 2018. 

  

36. Michal Ostertág, Jarmočná 5, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien č. 42, 57, 65,a 78: 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienky k návrhu zmeny a doplnku č. 42, č. 57, č.78 a 

pripomienku k návrhu zmeny č. 65 berie na vedomie. 

Žiadateľ zmeny č. 42 je vlastníkom väčšej časti Boriny na Čermáni, opakovane žiada o zmenu 

územného plánu, z uvedeného dôvodu sa v návrhu hľadá kompromisné riešenie umiestnenia 

špecifickej formy zástavby pre ekologické bývanie v okrajovej polohe lesoparku, tak aby bola 
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zachovaná  väčšia časť plôch vo vlastníctve žiadateľa pre súčasnú funkciu zelene.  Okresný 

úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor vydal súhlas k predmetnej zmene a doplnku k návrhu 

trvalých záberov lesnej pôdy na nepoľnohospodárske využite s podmienkami, ktoré bude 

nutné zohľadniť etape prípravy konkrétneho investičného zámeru. 

Návrh zmeny a doplnku č. 57 boli riešené na žiadosť vlastníka pozemkov, zmena je prípustná 

z dôvodu možného budúceho dopravného prepojenia komunikácií Prvosienkova a Na 

pasienkoch. 

Návrh zmeny a doplnku č. 78 - prípustnosť nadstavby je podmienená zabezpečením 

parkovania na vlastnom pozemku a dopravným – kapacitným posúdením križovatky na 

Triede A. Hlinku. 

Pripomienky boli prerokované s p. Michalom Ostertágom na MSÚ v Nitre, útvare hlavného 

architekta dňa 20. 8. 2018. 

 

37. Marián Sovič, Jána Mila 782/6, 949 07 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienky k navrhovanej zmene č. 82a: 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku - nesúhlasné vyjadrenie k vymedzeniu VPS                           

„Rozšírenie komunikácie na Vrábeľskej ulici“. Obec v zmysle zákona môže v územnom 

pláne vymedziť verejnoprospešnú stavbu pre funkciu miestnej komunikácie, ak je potrebou 

takejto komunikácie podmienený územný alebo stavebný rozvoj a  túto požiadavku a potrebu, 

uvedie  v záväznej časti ÚPN. Na úrovni územného plánu obce  stanovuje trasu, priestorové 

a prevádzkové parametre, ale nerieši jej majetkovo-právne pomery, procesné postupy 

a technické podrobnosti. Z uvedených dôvodov nie je opodstatnená požiadavka na zrušenie – 

návrhu na stanovenie navrhovanej VPS. 

Pripomienka bola prerokovaná so zástupcami Združenia Nová Chrenová na MSÚ v Nitre, 

útvare hlavného architekta dňa 6. 8. 2018. 

 

38. Ing. Slavomír Koiš, Rudolfa Hanáka 16, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienky k navrhovanej zmene č. 82a: 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku - nesúhlasné vyjadrenie k vymedzeniu VPS                           

„Rozšírenie komunikácie na Vrábeľskej ulici“. Obec v zmysle zákona môže v územnom 

pláne vymedziť verejnoprospešnú stavbu pre funkciu miestnej komunikácie, ak je potrebou 

takejto komunikácie podmienený územný alebo stavebný rozvoj a  túto požiadavku a potrebu, 

uvedie  v záväznej časti ÚPN. Na úrovni územného plánu obce  stanovuje trasu, priestorové 

a prevádzkové parametre, ale nerieši jej majetkovo-právne pomery, procesné postupy 

a technické podrobnosti. Z uvedených dôvodov nie je opodstatnená požiadavka na zrušenie – 

návrhu na stanovenie navrhovanej VPS. 

Pripomienka bola prerokovaná so zástupcami Združenia Nová Chrenová na MSÚ v Nitre, 

útvare hlavného architekta dňa 6. 8. 2018. 

 

39. Ing. Boris Školák, Schurmannova 1209/15, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienky k navrhovanej zmene č. 82a: 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku - nesúhlasné vyjadrenie k vymedzeniu VPS                           

„Rozšírenie komunikácie na Vrábeľskej ulici“. Obec v zmysle zákona môže v územnom 

pláne vymedziť verejnoprospešnú stavbu pre funkciu miestnej komunikácie, ak je potrebou 

takejto komunikácie podmienený územný alebo stavebný rozvoj a  túto požiadavku a potrebu, 

uvedie  v záväznej časti ÚPN. Na úrovni územného plánu obce  stanovuje trasu, priestorové 

a prevádzkové parametre, ale nerieši jej majetkovo-právne pomery, procesné postupy 

a technické podrobnosti. Z uvedených dôvodov nie je opodstatnená požiadavka na zrušenie – 

návrhu na stanovenie navrhovanej VPS. 
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Pripomienka bola prerokovaná so zástupcami Združenia Nová Chrenová na MSÚ v Nitre, 

útvare hlavného architekta dňa 6. 8. 2018. 

 

40. Ing. Róbert Ostertág, Lány 234/8, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienky k navrhovanej zmene č. 82a: 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku - nesúhlasné vyjadrenie k vymedzeniu VPS                           

„Rozšírenie komunikácie na Vrábeľskej ulici“. Obec v zmysle zákona môže v územnom 

pláne vymedziť verejnoprospešnú stavbu pre funkciu miestnej komunikácie, ak je potrebou 

takejto komunikácie podmienený územný alebo stavebný rozvoj a  túto požiadavku a potrebu, 

uvedie  v záväznej časti ÚPN. Na úrovni územného plánu obce  stanovuje trasu, priestorové 

a prevádzkové parametre, ale nerieši jej majetkovo-právne pomery, procesné postupy 

a technické podrobnosti. Z uvedených dôvodov nie je opodstatnená požiadavka na zrušenie – 

návrhu na stanovenie navrhovanej VPS. 

Pripomienka bola prerokovaná so zástupcami Združenia Nová Chrenová na MSÚ v Nitre, 

útvare hlavného architekta dňa 6. 8. 2018. 

 

41. Občianske združenie Nová Chrenová, Lány 234/8, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienky: k navrhovanej zmene č. 82a 

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku - nesúhlasné vyjadrenie k vymedzeniu VPS                           

„Rozšírenie komunikácie na Vrábeľskej ulici“. Obec v zmysle zákona môže v územnom 

pláne vymedziť verejnoprospešnú stavbu pre funkciu miestnej komunikácie, ak je potrebou 

takejto komunikácie podmienený územný alebo stavebný rozvoj a  túto požiadavku a potrebu, 

uvedie  v záväznej časti ÚPN. Na úrovni územného plánu obce  stanovuje trasu, priestorové 

a prevádzkové parametre, ale nerieši jej majetkovo-právne pomery, procesné postupy 

a technické podrobnosti. Z uvedených dôvodov nie je opodstatnená požiadavka na zrušenie – 

návrhu na stanovenie navrhovanej VPS. 

Pripomienka bola prerokovaná so zástupcami Združenia Nová Chrenová na MSÚ v Nitre, 

útvare hlavného architekta dňa 6. 8. 2018. 

 

42. Ing. Iverta Kováčová, Pod Plieškou 19, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok : pripomienky  k návrhu  zmien  č. 21 a  75 

Mesto Nitra pripomienky neakceptuje z dôvodu , že v predmetnom území Mesto Nitra eviduje  

opakovane  požiadavky  vlastníkov pozemkov na rozšírenie zastavaného územia pre funkciu 

bývanie - formou IBV. Rozvoj funkcie bývania v lokalite je podmienený zmenou funkčného 

využitia poľnohospodárskeho výrobného areálu a vypracovaním územného plánu zóny.                

 P. Iveta Kováčová nereagovala na opakované pozvania ÚHA prerokovať vznesené 

pripomienky. 

 

43. Juraj Kendra, Kavcova 6, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra neakceptuje pripomienku k návrhu zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Nitra  

z nasledovného dôvodu. V centrálnom území mesta nie je vhodné rozvíjať nové lokality 

bývania vo forme rodinných domov. V takejto polohe je žiadúce formovať mestskú štruktúru 

kompaktnej a voľnej nízkopodlažnej zástavby. Pre novú zástavbu rodinných domov sú 

vymedzené plochy v periférnej polohe mesta. 

Pripomienka bola prerokovaná s p. Jurajom Kendrom na MSÚ v Nitre, útvare hlavného 

architekta dňa 7. 8. 2018. 
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44. Obyvatelia MČ Dražovce 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok  k zmene č 76, č. 77 a č. 84: 

Mesto Nitra akceptuje pripomienky na prehodnotenie zmeny funkčného využitia 

a priestorového usporiadania predmetných pozemkov v kontexte na ich súčasné funkčné 

využívanie a formovanie izolačnej zelene pri novo budovanej komunikácii – preložke cesty 

I/64, ktorá je navrhovaná v  rámci zmeny č. 84.  

 

45. Ing. Raymond Kaňa, Stračia 67, 949 01 Nitra, Ing. Martin Pogáň, Stračia 55, 949 01  

      Nitra, Ing. Michal Hyben, Stračia 37, 949 01 Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra pripomienku nemôže akceptovať, nakoľko predmetom  schváleného rozsahu 

zmien a doplnkov č.6 územného plánu nie je obchvatová komunikácia vedená v  južnej 

polohe mesta v súbehu s rýchlostnou komunikáciou R1. Predmetná verejnoprospešná stavba 

je už stanovená v schválenom Územnom pláne mesta Nitra a z hľadiska dopravnej koncepcie 

má zásadný význam pre dopravnú obsluhu mesta. Dosiaľ nebola preukázaná vhodnejšia trasa.   

Odklon  tranzitnej  dopravy z cesty I/64 – Novozámockej ulice, ktorá nemá cieľ v meste Nitra 

je plánovaný preložkou štátnej cesty I/64 Komjatice - Nitra vedenou západným okrajom 

katastrálneho územia Horné a Dolné Krškany  do križovatky Nitra – Juh na rýchlostnej ceste 

R1.    

Pripomienka bola prerokovaná s Ing. Raymondom  Kaňom a Ing. Michalom Hybenom na 

MSÚ v Nitre, útvare hlavného architekta dňa 14. 8. 2018. 

 

46. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26  

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Mesto Nitra akceptuje pripomienky a upozornenia.   

 

47. Ing. arch. Rastislav Kočajda, Dlhá 16 , 949 01 Nitra- pripomienka doručená po 

stanovenom termíne na pripomienkovanie návrhu zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Nitra 

Návrh na vyhodnotenie pripomienok:  

Požiadavka  o vypracovanie   územného plánu zóny Janíkovce pre rozvojové lokality určené 

pre novú  individuálnu bytovú výstavbu označené č.  37, 37a, 38, 33 z hľadiska záberov PPF.  

Požiadavka je akceptovateľná v záväznej časti schváleného Územného plánu mesta Nitra  je  

stanovené pre podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie  územia  obstarať 

a schváliť územný plán zóny pre PFCelok Janíkovce.  

 


