
                                                                                                                mat.č. 1359/2018 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  55/2018 – MZ zo  dňa  01.03.2018 

 
k bodu:  Správa o stave pripravenosti investičného zámeru mesta Nitry-Dostavba 

areálu letného kúpaliska Sihoť 

 
Kontrola na zasadnutie MZ dňa 15.11.2018 
 
                                                                         I. 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Nitre 
u k l a d á  

1. vedúcemu odboru investičnej výstavby 
- v spolupráci s prevádzkovateľom spracovať projektovú prípravu pre modernizáciu 

Mestského kúpeľa s cieľom modernizácie bazénovej a technologickej časti              
a s prípadným rozšírením bazénového priestoru o detské bazénové hracie prvky ako 
investičnej akcie mesta na rok 2019, 
 

- v spolupráci s prevádzkovateľom spracovať projektovú prípravu pre modernizáciu 
letného kúpaliska na Sihoti s cieľom modernizácie bazénovej a technologickej časti 
a ostatných exteriérových a interiérových priestorov letného kúpaliska vrátane 
návrhu na realizáciu s možnosťou etapizácie na 3 roky (2019 – 2021) 
                                                                                                             T: 30.09.2018 
                         K: MZ 

 
   
                                                                     II. 
 

P l n e n i e :  
Dňa 16.05.2018 sa uskutočnilo pracovné rokovanie. V spolupráci s prevádzkovateľom 
boli zadefinované požiadavky a potreby pre spracovanie projektovej prípravy pre  
modernizáciu kúpalísk:  
 
Mestský kúpeľ 
1. predĺžiť existujúci bazén tak, aby spĺňal parametre 25m bazénu na plavecké súťaže 
2. bazén zabezpečiť tak, aby boli povrchy nerezové (nerezová vaňa) 
3. vymeniť kompletnú technológiu úpravy bazénovej vody a rozvodov 
4. detské bazénové prvky nerealizovať z dôvodu nedostatku priestoru v krytom bazéne 
 
Letné kúpalisko Sihoť (deliť na etapy) 
Alternatíva I. 
1. riešiť existujúci stav tak, ako pri Mestskom kúpeli v bode 2-3, zabezpečiť nerezové 

povrchy existujúcich bazénov a vymeniť technológiu úpravy bazénovej vody 
s plánovanou kapacitou pre ďalší bazén 

2. staré šatne zrušiť, vybudovať nové 
3. zrušiť existujúce stánky občerstvenia a vytvoriť nové stánky kontajnerového typu 

s prekrytím priestorov pre konzumáciu občerstvenia 
4. doriešiť zdroj potrebnej vody pre celý areál kúpaliska 

 



Alternatíva II. 
1. tak ako v alt.I 
2. vybudovať nový bazén dĺžky 25m s 6-8 dráhami 
3. vybudovať zázemie (šatne, welness, sauna...) 
 

 
Uznesenie sa plní, navrhujeme nový termín kontroly dňa 30.11.2018 
 
 
 
 
 
                                                                                        Ing. František Hozlár 
                                                                            dočasne poverený výkonom funkcie  
                                                                vedúceho odboru investičnej výstavby a rozvoja 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
    
V Nitre dňa 31.10.2018 
 


