
                                mat.č. 906/2017  
        

                                                                                                                       

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016 

K bodu: Diskusia 

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa   15.11. 2018 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
u k l a d á 
prednostovi  mestského úradu   
v  súčinnosti s Mestskou políciou v Nitre zabezpečiť v pravidelných štvrťročných intervaloch 
predkladanie informatívnej správy o evidovaných porušeniach dodržiavania povolených 
otváracích hodín reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta Nitra, ako aj 
spôsob riešenia takýchto porušení. 
     T: trvale 
     K: MZ 
      
II. 
P l n e n i e:     
Mestská polícia  v Nitre v treťom   štvrťroku v roku 2018 vykonala 435  kontrol dodržiavania 
povolených zatváracích hodín reštauračných a pohostinských zariadení, z toho bolo zistených   
6  porušení  v nasledovných prevádzkach: 
 

1. Trafačka, Janka Kráľa 65 v Nitre, dňa 22.7.2018 v čase o 22,35 hod. bola zistená 
otvorená  terasa, nebol dodržaný prevádzkový čas určený do 22,00 hod. 

2. Šúdolská viecha, Šúdolská 47 v Nitre,  dňa 5.8. 2018 v čase o 02,35 hod. bola zistená 
otvorená prevádzka, nebol dodržaný prevádzkový čas určený do 24,00 hod. 

3. Vináreň u Vlka, Svätoplukova 11 v Nitre, dňa 10. 8. 2018 v čase o 00,25 hod. bola 
zistená otvorená prevádzka, nebol dodržaný prevádzkový čas určený do 24,00 hod. 

4. Trafačka, Janka Kráľa 65 v Nitre dňa  19. 8. 2018 v čase o 22.52  hod. bola zistená 
otvorená prevádzka,  nebol dodržaný prevádzkový čas určený do 22,00 hod. 

5. Wine bar, Kupecká 16 v Nitre, dňa 25. 8. 2018  v čase o 06,34 hod. bola zistená 
otvorená prevádzka,  nebol dodržaný prevádzkový čas určený do 04,00 hod. 

6. Vináreň u Vlka, Svätoplukova 11 v Nitre, dňa 7. 9. 2018 v čase o 00,25 hod. bola 
zistená otvorená prevádzka, nebol dodržaný prevádzkový čas určený do 24,00 hod. 

 

     Mestská polícia riešila tieto priestupky priamo na mieste. Uznesenie  sa plní a zostáva 
v platnosti. 

V Nitre dňa   19.10.  2018 

 

                                                                                              JUDr. Igor Kršiak 
                         prednosta  
                                    Mestského úradu v Nitre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 


