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Rozdeľovník pre:  Oznámenie o prerokovaní  návrhu územnoplánovacej dokumentácie: 
„Územný plán zóny Šindolka I., Nitra“ 

 
 
1.    Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických 
       činností, Rázusova 2A, 94901 Nitra  

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

        83247 Bratislava  

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

4.     Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05  

        Bratislava  

5.     Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212  

6.     Archeologický ústav SAV, Akademická 2,94901 Nitra  

7.     Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8,94901 Nitra  

8.     Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie  

        územného plánovania, J. Vuruma 1, 94901 Nitra  

9.     Okresný úrad Nitra, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Štefánikova trieda 69,  

94901 Nitra  

10. Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov, Štefánikova trieda 69,94901 Nitra  

11. Okresný úrad Nitra, Katastrálny odbor, Štefánikova trieda 69,94901 Nitra  

12. Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova 
Trieda 69,94901 Nitra  

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

69,94901 Nitra  

14. Okresný úrad Nitra, Odbor školstva, Štefánikova trieda 69, 949 O 1 Nitra  

15. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69,94901 Nitra  

16. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava  

17.   Regionálna veterinárna a potravinová správa SR, Akademická 1, 949 80 Nitra  

18. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949  

01 Nitra  

19.   Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05    

        Bratislava  

20.   Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147,94965 Nitra  

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

22.  Slovenská správa ciest GR, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05  

Bratislava  

23.  Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 

       Bratislava  

24.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58,  

       9496 3 Nitra  

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

26.  Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47,821 09 Bratislava 2  

27.  SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava  

28.  Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Nitra, Janka Kráľa 122, 949 O 1 Nitra 

29.  Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava  
30. Slovenský vodohospodársky podnik Š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku /834/3,  

921 80 Piešťany  
31.  Slovenské biologické služby a.s., Kremnická 2, 97405 Banská Bystrica  
32.  SVP, š. p., OZ Piešťany, Správa dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra  
33.  Štátny geologický ústav DŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava  
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34.  Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 94901 Nitra  
35.  Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, P.O. Box 40,82855 Bratislava 24  
36.  Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
37.  Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1  
38.  Slovenská pošta a.s., Regionálne poštové centrum, Cintorínska ll, 950 30 Nitra  
39.  Orange Slovensko, a.s., technické oddelenie. Metodova 8, 821 08 Bratislava  
40.  02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava  
41.  SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava  

42.  Západoslovenská energetika, a. s., Regionálna správa sietí, Čulenova 6,  

       816 47 Bratislava  
43.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou  
       4, 949 60 Nitra  
44.  Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2  
45.  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, P.O. BOX 57, Chlumeckého 2, 820 12  

       Bratislava  
46.  Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49,95038 Nitra  
47.  Colný úrad Nitra, Priemyselná 5, 950 50 Nitra  
48.  Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra  
59.  Krajské riaditeľstvo policajného zboru Nitra, Piesková 32, 949 O l Nitra  
50.  ODI OR PZ Nitra, Nábrežie mládeže 1, 950 08 Nitra  
51.  Výbor mestskej časti č.6 – Zobor, Dražovce  

52.   Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru,  

        verejný priestor a investičnú činnosť  
53.   Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú mobilitu  
54.   Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok  

komunálne činnosti  
55.   Odbor stavebného poriadku, MsÚ Nitra, Štefánikova 60, 949 01 Nitra  
56.   Odbor dopravy, MsÚ Nitra, Štefánikova 60,94901 Nitra  
57.   Odbor životného prostredia, MsÚ Nitra, Štefánikova 60, 949 01 Nitra  
58.   MH INVEST s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 
59.   ViOn – Šindolka, s.r.o., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce 
60.   Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Nitre, Sládkovičova 12, 949  
        01 Nitra  
61.   Ing. Juraj Bielik, Europagasse 30, 024 60 Bruck an red Leitha, Rakúsko 
62.   Michal Bielik, Haffnergasse 12, 1220 Wien, Rakúsko 
63.   Stavabbas, s.r.o., Koceľova 8, 949 01 Nitra 
64.   Viliam Posch, Janka Kráľa 9583/19, 821 06 Bratislava 
65.   Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana Nitra – Zobor, Hroznová 2,  
        949 01 Nitra 
66.   Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Horné mesto, Samova 2, 949 01 Nitra 

 

Pripomienky občanov: 

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

68.   Mgr. Vlasta Procházková, Dolnohorská 40, 949 01 Nitra 

69.   Ing. Jozef Šabo, Šafránová 6, 949 01 Nitra 

70.   Mária Oravcová, Dolnohorská 27, 949 01 Nitra 

71.   Ing. Rudolf Kotrusz, Dolnohorská 3380/44, 949 01 Nitra 

72.   Mária Mačkayová, Dolnohorská 13, 949 01 Nitra 

73.   Nora Unucková, Lúky 44, 952 01 Vráble 

74.   Marta Lieskovská, Dolnohorská 9, 949 01 Nitra 

75.  PharmDr. Valéria Kráľovská, Pod Sokolom 4, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce 

76.   Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
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Doručené pripomienky a stanoviská: 
1.    Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických 
       činností, Rázusova 2A, 94901 Nitra  
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3.     Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ Štúra 1, 812 35 Bratislava  
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4.     Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05  

        Bratislava  
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6.     Archeologický ústav SAV, Akademická 2,94901 Nitra  
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7.     Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8,94901 Nitra  
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8.     Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie  

        územného plánovania, J. Vuruma 1, 94901 Nitra  
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13.  Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda  

69, 94901 Nitra  
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17.   Regionálna veterinárna a potravinová správa SR, Akademická 1, 949 80 Nitra  
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19.   Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05    

        Bratislava  
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24 
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21.  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  

 

 
 

 



28 

 

 
 

 

 

 



29 
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23.  Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 

       Bratislava  
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24.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58,  

       9496 3 Nitra 
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27.  SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava  

 

 
 

 



36 

 

 
 

 

 

 



37 
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30. Slovenský vodohospodársky podnik Š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku /834/3,  

921 80 Piešťany  
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33.  Štátny geologický ústav DŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava  
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34.  Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 94901 Nitra  
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42.  Západoslovenská energetika, a. s., Regionálna správa sietí, Čulenova 6,  

       816 47 Bratislava  
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45 
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43.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra,  
       Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  

 

 
 



47 

 

 
 

 

 



48 

 



49 

 



50 
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44.  Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2  

 

 
 

 



52 

 

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

       Bratislava  

 

 
 



53 

 

 
 

 

 

 



54 

 

48.  Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra  
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51.  Výbor mestskej časti č.6 – Zobor, Dražovce  

 

 
 

 



56 

 

 
 

 

 

 



57 
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58.   MH INVEST s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 

 

 
 

 



59 
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59.   ViOn – Šindolka, s.r.o., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce 
63.   Stavabbas, s.r.o., Koceľova 8, 949 01 Nitra 
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65.   Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana Nitra – Zobor, Hroznová 2,  
        949 01 Nitra 

 

 
 



63 
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67.   Roman Cerulík, Štefánikova trieda 59, 949 01 Nitra 

 

 
 

 



65 

 

 
 

 

 

 



66 

 

 
 

 

 

 



67 

 

 
 

 

 

 



68 

 

 
 

 

 



69 
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71 

 

 
 

 

 

 



72 

 

 
 

 

 

 



73 

 

 
 

 

 

 



74 
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68.   Mgr. Vlasta Procházková, Dolnohorská 40, 949 01 Nitra 

 

 
 

 



76 

 

69.   Ing. Jozef Šabo, Šafránová 6, 949 01 Nitra 

 

 
 

 



77 
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70.   Mária Oravcová, Dolnohorská 27, 949 01 Nitra 
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71.   Ing. Rudolf Kotrusz, Dolnohorská 3380/44, 949 01 Nitra 
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72.   Mária Mačkayová, Dolnohorská 13, 949 01 Nitra 
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73.   Nora Unucková, Lúky 44, 952 01 Vráble 
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74.   Marta Lieskovská, Dolnohorská 9, 949 01 Nitra 
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75.  PharmDr. Valéria Kráľovská, Pod Sokolom 4, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce 
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76.  Západoslovenská Distribučná, a.s. Bratislava 
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VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK A STANOVÍSK  

K VEREJNE PREROKOVANÉMU NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOVACEJ 

DOKUMENTÁCIE :“ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ŠINDOLKA I., NITRA“ S NÁVRHOM 

NA ROZHODNUTIE O PRIPOMIENKÁCH 

 

 

Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk: 
 
1.  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických  

     činností, Rázusova 2A, 949 O 1 Nitra 

     Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra  stanovisko akceptuje. Zosúladenie návrhu  ÚPNZ Šindolka I., Nitra 

s nadradenou územnoplánovacou  dokumentáciou vyplýva zo stavebného zákona. 

 

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

     Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra stanovisko akceptuje, Informácie o geotermálnej energii a vymedzenie radónového 

rizika stavebného využitia riešeného územia (nízke až stredné radónové riziko,  budú 

premietnuté do textovej časti územnoplánovacej dokumentácie. 

 

4.  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

     Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra požiadavky uvedené v stanovisku akceptuje. 

Stavebné kategórie komunikácií budú uvedené v smernej časti územnoplánovacej 

dokumentácie.  

Samotná realizácia výstavby bude prebiehať postupne, etapovite, podľa záujmu investorov,  

v záväznej časti Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra budú doplnené regulatívy v znení:                 

a) „ V ďalšom stupni projektovej dokumentácie ( projekt pre územné konanie) je nutné 

vypracovať akustickú štúdiu , ktorá zhodnotí hluk z pozemnej cestnej dopravy pred 

fasádami navrhovaných obytných budov a stanoví potrebnú vzduchovú nepriezvučnosť 

obvodových stavebných konštrukcií, pri súčasnej potrebnej výmene vzduchu  vo vnútorných 

priestoroch , prípadne navrhne spôsob výmeny vzduchu vo vnútorných priestoroch 

bytových domov.“  

b) V stupni dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie pre existujúce 

a navrhované  križovatky  vypracovať dopravno - kapacitné posúdenie v  súlade s STN 73 

6102 a TP 102. V dopravno- kapacitnom posúdení je nutné zohľadniť aj výhľadový stav 

nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky.“ 

 

6.  Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 94901 Nitra  

     Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra vyjadrenie akceptuje.  V záväznej časti Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra 

bude doplnený regulatív v znení: „Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác 

každej stavby si už v stupni územného konania vyžiadať stanovisko krajského 

pamiatkového úradu,  v ktorom budú určené podmienky ochrany možných archeologických 

nálezov a prípadne požiadavka na nutnosti vykonať predstihové opatrenia na vykonanie 

archeologického výskumu pre záchranu archeologických nálezísk a nálezov.“ 

 

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

     Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra stanovisko akceptuje. V záväznej časti Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra 

budú doplnené podmienky ochrany archeologických nálezov a situácií v znení: 
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a) „Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác každej stavby si už v stupni 

územného konania vyžiadať stanovisko krajského pamiatkového úradu, v ktorom 

budú určené podmienky ochrany možných archeologických nálezov a prípadne 

požiadavka na nutnosť vykonať predstihové opatrenia na vykonanie 

archeologického výskumu pre záchranu archeologických nálezísk a nálezov. 

b) Ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej 

samospráv, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom, sa 

vyžaduje záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu. Orgán štátnej správy 

a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté 

záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení 

právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na 

ochranu pamiatkového fondu. 

c) V prípade nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu za účelom záchrany 

archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na 

území stavby rozhodne o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania 

v samostatnom rozhodnutí krajský pamiatkový úrad.    

d) V prípade zistenia archeologického nálezu mimo povoleného pamiatkového výskumu 

je nálezca povinný oznámiť nález krajskému pamiatkovému úradu priamo  alebo 

prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je nálezca povinný urobiť najneskôr na 

druhý pracovný deň po nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky 

krajským pamiatkovým úradom, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, 

najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na 

záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu 

a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného 

miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 

výskumu. Nález, ktorým je strelivo alebo munícia pochádzajúca spred roku 1946, 

môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru.  

e) Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezu nedošlo počas 

pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na 

náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 ods. 2 a 3 

pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad 

Slovenskej republiky rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné 

v sume až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje znaleckým 

posudkom. 

 

8.1  Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky,  

       Oddelenie územného plánovania, T. Vuruma 1, 94901 Nitra  

       Vyhodnotenie pripomienky: 

       Mesto Nitra vyjadrenie berie na vedomie.   

 

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

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova 69, 949 01 Nitra 

    Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra stanovisko – odbornú pomoc pri uplatňovaní zákona č. 24/2006 Z.z. berie na 

vedomie. 

 

13.2.  Okresný úrad Nitra, Odbor ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra  

Vyhodnotenie pripomienky: 
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Mesto Nitra stanovisko príslušného dotknutého orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia  berie 

na vedomie. 

 

13.3.  Okresný úrad Nitra, Odbor ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra  

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra vyjadrenie príslušného dotknutého orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva  akceptuje. 

 

13.4.  Okresný úrad Nitra, Odbor ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra  

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra záväzné stanovisko príslušného dotknutého orgánu štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny  akceptuje v bodoch 1-21, 23- 26, 28- 39. požiadavky v bodoch 22 a 27 budú 

zohľadnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie, konkrétne v dokumentácii pre 

územné rozhodnutie. Požadovaná podrobnosť v bodoch 22 a 27  je nad rámec rozsahu 

riešenia  územnoplánovacej  dokumentácie. 

 

17. Regionálna veterinárna a potravinová správa SR, Akademická 1, 949 80 Nitra  

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra vyjadrenie berie na vedomie. 

 

19. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05  

      Bratislava  

      Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra pripomienky akceptuje. Požiadavky vznesené listom Dopravného úradu                      

č. 18174/2021/ROP-002-P/41258 zo dňa 6. 10. 2021 k návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie budú zapracované nasledovne:  

V textovej časti  územnoplánovacej dokumentácie bude nahradené doterajšie znenie textu   

týkajúce sa ochranných pásiem, v smernej časti (str. 30 a 31  Letecká doprava) a v  záväznej 

časti (str. 72 – podkapitola Ochranné pásmo letiska s výškovým obmedzením stavieb) 

nasledovný textom: 

 

 „Územie riešené v Územnom pláne zóny Šindolka I, Nitra sa nachádza v ochrannom 

pásme Letiska Nitra, určené rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky (právny 

predchodca Dopravného úradu) č. 3151/313-1097-OP/2008, vydaným dňa 23.09.2009, z 

ktorého vyplývajú pre riešené územie nasledovné obmedzenia stavieb, zariadení nestavebnej 

povahy (vrátane použitia stavebných mechanizmov) a pod. Tieto sú stanovené:  

1. Výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane stavebných a iných 

mechanizmov), porastov a pod., ktoré je stanovené:  

a) ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru s obmedzujúcou výškou v 

rozmedzí nadmorských výšok cca 257,2 – 265,3 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúca výška 

stúpa v sklone 2 % /1:50/ v smere od letiska,  

 

b) ochranným pásmom kužeľovej plochy letiska s obmedzujúcou výškou objektov v 

rozmedzí nadmorských výšok cca 259,6 – 275,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúca výška 

stúpa v sklone 1:25 /4 %/ v smere od letiska.  

Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, záväznou výškou pre riešené územie je 

výška stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou. Nad tieto výšky je zakázané 

umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez súhlasu Dopravného úradu.  
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1. Ďalšie obmedzenie je stanovené:  

a) ochranným pásmom bez laserového žiarenia, v ktorom úroveň vyžarovania nesmie 

prekročiť hodnotu 50InW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej 

posádky lietadla. V pásme bez laserového žiarenia sa zakazuje zriaďovať, prevádzkovať a 

používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania v ktoromkoľvek mieste 

ochranného pásma bez laserového žiarenia by prevyšovala hodnotu 50InW/cm2.  

 

V zmysle ustanovení § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým 

orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v 

ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách a 

zariadeniach, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je 

potrebné požiadať Dopravný úrad o súhlas pri:  

• stavbách a zariadeniach, ktoré by svojou výškou, charakterom alebo prevádzkou 

mohli narušiť vyššie uvedené obmedzenia určené ochrannými pásmami Letiska 

Nitra,  

• stavbách alebo zariadeniach vysokých 100 m a viac nad terénom /§ 30 ods. 1 písm. 

a) leteckého zákona/,  

• stavbách a zariadeniach vysokých 30 m a viac umiestnených na prírodných alebo 

umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu /§ 30 ods. 

1 písm. b) leteckého zákona/,  

• zariadeniach, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých 

pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 

kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice /§ 30 ods. 1 písm. c) leteckého 

zákona/,  

• zariadeniach, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie 

alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné 

zdroje /§ 30 ods. 1 písm. d) leteckého zákona/.“  

 

V grafickej časti návrhu územnoplánovacej dokumentácie budú zapracované ochranné 

pásma v požadovanej prehľadnosti a zrozumiteľnosti a bude opravená nesprávne uvedená 

hodnota a názov ochranného pásma Letiska Nitra.  

 

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

      Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra stanovisko berie na vedomie. 

Územie riešené Územným plánom zóny Šindolka I., Nitra nezasahuje do rýchlostnej cesty R1a 

a  jej ochranného pásma. V návrhu územného plánu zóny sú  ochranné pásma všetkých ciest 

vyznačené v súlade s príslušnou legislatívou. Pre funkciu bývanie bolo predmetné riešené 

územie určené Územným plánom mesta Nitra schváleným Mestským zastupiteľstvom v Nitre, 

uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22. 05. 2003 a Všeobecne záväzným nariadením /VZN/ mesta 

Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 

Nitry.  

Požiadavku predloženia ďalších stupňov PD, investičných akcií navrhovaných v blízkosti 

rýchlostnej cesty, na vyjadrenie, ako i požiadavku  postupovať v zmysle bodu 1.9 prílohy 

k vyhláške č. 549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. 

Mesto Nitra berie na vedomie. 
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 V stanovisku uvedené strategické hlukové mapy nepokrývajú riešené územie, z tohto dôvodu 

sú v riešenom území prenesené izofóny z materiálu Stanovenie hlukovej záťaže, Priemyselná 

zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1 (Euroakustik 2017) V grafickej časti  návrhu sú 

vyznačené hladiny hluku a pre stavby navrhované v oblastiach kde je prekročená príslušná 

intenzita hluku pre danú funkciu budú v záväznej časti požadované navrhnúť nevyhnutné 

opatrenia na vykonanie protihlukových opatrení na strane stavebníka. 

Keďže  samotná realizácia výstavby bude prebiehať postupne, etapovite, podľa záujmu 

investorov, bude  v záväznej časti územného plánu zóny  doplnený regulatív v znení:                          

 „ V ďalšom stupni projektovej dokumentácie ( projekt pre územné konanie) stavebník 

zabezpečí vypracovanie akustickej štúdie, ktorá zhodnotí hluk z pozemnej cestnej dopravy 

pred fasádami navrhovaných obytných budov a stanoví potrebnú vzduchovú 

nepriezvučnosť obvodových stavebných konštrukcií, pri súčasnej potrebnej výmene 

vzduchu  vo vnútorných priestoroch, prípadne navrhne spôsob výmeny vzduchu vo 

vnútorných priestoroch bytových domov v územnom sektore D .“  
 

Mesto Nitra nesúhlasí  s vedením trasy  R8  Nitra – Križovatka R2  predstavenými variantmi G a H, 

ktoré sú z hľadiska Územného plánu mesta Nitra a jeho dopravnej ej koncepcie mesta neakceptovateľné 

z nasledujúcich dôvodnou: 

• nesúlad so schváleným Územným plánom mesta Nitra v znení zmien a doplnkov č. 1 až č. 6,  

• nesúlad so schváleným strategickým dokumentom Plánom udržateľnej mobility pre mesto Nitra.   

• znemožnenie ďalšieho rozvoja mesta Nitra z hľadiska  funkcie bývania na urbanisticky 

najvýznamnejších  disponibilných plochách v lokalite Párovské lúky a Šindolka 

• Ďalšie negatívne dopady na široké územie mesta Nitra: 

- zvýšenie intenzity dopravy v zastavanom území mesta  

-      obmedzenia pre možnosť vedenia vnútromestskej dopravy, 

- zvýšenie hlučnosti už v súčasnosti výraznej hlukovej záťaži v existujúcich  obytných územiach  

Zobor, Šindolka, Dražovce (v PUM 1. opatrenie eliminácia hlukovej záťaže presne situované 

v dotknutej lokalite),  

- zvýšenie emisií a imisií, 

- zníženie kvality životného prostredia v obytných územiach a na území mesta , 

–     vytváranie priestorových a optických bariér v zastavanom území mesta 

Mesto Nitra žiada dodržať platný Územný plán mesta Nitra, ako aj strategický dokument Plán 

udržateľnej mobility pre mesto Nitra a situovať rýchlostnú cestu R8 na križovatku R1, Nitra-Západ 

(varianty A-E ) s vedením trasy mimo zastavané územie mesta Nitra. 

 

23. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Odbor rozvoja, Klemensova 8,                              

      813 61 Bratislava 

      Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra stanovisko berie na vedomie. 

 

24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58,  

      949 63 Nitra  

        Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra záväzné stanovisko akceptuje. 

V záväznej časti Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra bude doplnený regulatív v znení:                  

„ V ďalšom stupni projektovej dokumentácie ( projekt pre územné konanie) je nutné 

vypracovať akustickú štúdiu , ktorá zhodnotí hluk z pozemnej cestnej dopravy pred fasádami 

navrhovaných obytných budov a stanoví potrebnú vzduchovú nepriezvučnosť obvodových 

stavebných konštrukcií, pri súčasnej potrebnej výmene vzduchu  vo vnútorných priestoroch, 

prípadne navrhne spôsob výmeny vzduchu vo vnútorných priestoroch bytových domov.“  
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27. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava  

      Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra stanovisko akceptuje. 

Požiadavky sú zapracované v návrhu územnoplánovacej dokumentácie.   
 

30. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie L Krasku /834/3,  

921 80 Piešťany  

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra stanovisko berie na vedomie. 
 
33.  Štátny geologický ústav DŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava  

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra oznam berie na vedomie. 

 
34.  Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 94901 Nitra  

Vyhodnotenie pripomienky: 

 Mesto Nitra stanovisko akceptuje v rozsahu riešenia územného plánu zóny. 
 
43.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou  
       4, 949 60 Nitra  

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra stanovisko akceptuje. 
v záväznej časti Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra budú doplnené regulatívy v znení:   .   

a) z hľadiska čistenia a odvedenia odpadových vôd v riešenej lokalite Šindolka I., Nitra  

výstavbu realizovať postupne etapovite so zohľadnením nárokov jednotlivých etáp výstavby 

na odvedenie a čistenie odpadových vôd,   

b)pred realizáciou každej konkrétnej etapy stavebník požiada o podmienky  

Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s.. 
 
44.  Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2  

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra vyjadrenie berie na vedomie. 
 
45. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, P.O. BOX 57, Chlumeckého 2, 820 12  

       Bratislava  

       Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra pripomienky akceptuje. 

Uvádzané pripomienky týkajúce sa úpravy textovej a grafickej časti budú zapracované 

v maximálnej možnej miere, niektoré požiadavky na úpravu legendy výkresovej 

dokumentácie budú zapracované primerane vzhľadom na možnosti / veľkosť textového poľa.  
 

 

48.  Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra 

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra vyjadrenie berie na vedomie. 
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51.  Výbor mestskej časti č.6 – Zobor, Dražovce  

Vyhodnotenie pripomienky: 

 
 Výbor mestskej časti č.6- Zobor 

Dražovce 

22.10.2021 Bod č. 0.3 Chybná interpretácia .Posudzovateľ si 

zamenil kapacitu celej miestnej  časti 

ŠINDOLKA /6000obyvateľov/s kapacitou 

riešenej zóny  Šindolka I., ktorá tvorí len 

časť /2895obyvateľov/ celej uvedenej m.č. 

Tento mylný údaj skresľuje potom celé 

vyjadrenie.  

Bod č. 0.4 Vybraný text sa netýka aktuálnej 

dokumentácie, ale hodnotí urbanistickú 

štúdiu z roku 2010. 

Bod č.1 Hodnotné prírodné prvky, prvky 

RUSES,MUSES sa v riešenom území 

nenachádzajú/viď. vyjadrenie Okresný úrad 

Nitra, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Štefánikova trieda 69, 94901 

Nitra 

OU-NR-OSZP3-2021/035415-02-F14 

13.10.2021 

Bod č.2 Akceptujeme bude zapracované do návrhu 

ÚPD. 

Bod č.3 Požiadavka je nad rámec ÚPN-Z Śindolka 

I.- neakceptujeme 

Bod č.4 Pripomienku  akceptujeme bude 

zapracovaná v  textovej časti 

Bod č.5 Chybná interpretácia .Posudzovateľ si 

zamenil kapacitu celej m.č.  ŠINDOLKA 

/6000obyvateľov/s kapacitou riešenej zóny  

Šindolka I., ktorá tvorí len časť 

/2895obyvateľov/ celej uvedenej m.č. 

Tento mylný údaj skresľuje a znižuje 

hodnotu pripomienok.  

Poloha parkov celomestského významu  je 

lokalizovaná v Zadaní a tiež v ÚPN mesta 

Nitra v znení zmien a doplnkov v  lokalite 

Párovské Lúky, Severojužným koridorom 
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je budovaná ul.Prvosienková. Budovanie  

ďalších severojužných koridorov je 

v polohe tzv. obytných ulíc s lokálným 

komunitným priestorom v územnom 

sektore A, D. 

Významnejšie biocentrá a biokoridory sú 

v dostupnej vzdialenosti mimo riešené 

územie. 

Bod č.6 Redukcia podlažnosti je v rozpore so 

záväzným regulatívom schváleného ÚPN 

mesta Nitra a Zadania pre ÚPN-Z Šindolka 

I., Nitra. Urbanistické riešenie, organizácia 

a usporiadanie je výsledkom tvorivého 

procesu spracovateľského kolektívu, ktorý 

nesie zodpovednosť nielen za technicko – 

ekonomické, kompozično- estetické 

riešenie, ale celkový urbanistický koncept , 

jeho správnosť a životaschopnosť.- 

realizovateľnosť a úspešnosť. Pripomienku 

nie je možné akceptovať 

Bod č.7 Retenčná nádrž je pred kolaudáciou- 

pripomienku nie je možné akceptovať. 

Bod č.8 Cyklistické trasy sú riešené súlade so 

schválenou koncepciou cyklodopravy  a 

stratégiou mesta v zmysle PUM. 

Popisuje sa odlišné urbanistické riešenie 

ako možná alternatíva. 

Uvádzanie stavebných materiálov  je nad 

rámec ÚPN-Z/ Detail typický pre ďalšie 

stupne projektovej dokumentácie/. 

Bod č.9 Spracovanie ÚPP-krajinárskej štúdie nie je 

súčasťou schváleného Zadania a nie je 

predmetom riešenia územnoplánovacej 

dokumentácie zóny. 
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58.   MH INVEST s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 

Vyhodnotenie pripomienky: 
Mesto Nitra pripomienku v bode 1. berie na vedomie. Právoplatné  stavebné povolenia na 
stavby v riešenom a kontaktnom území boli súčasťou podkladov pre spracovanie návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Šindolka I., Nitra. Váš návrh rozšírenia 
parkovacích plôch popri Prvosienkovej ulici môže akceptovať iba v rozsahu, ktorý  
neovplyvní zámery umiestnenia cyklotrasy a  funkčnej uličnej zelene z hľadiska priority 
tvorby uličného priestoru. 
 
59.   ViOn – Šindolka, s.r.o., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce 
a 
63. Stavabbas, s.r.o., Koceľova 8, 949 01 Nitra 
 

Vyhodnotenie pripomienky: 
Mesto Nitra pripomienku rozšírenia parkovacích plôch popri Prvosienkovej ulici môže 
akceptovať iba v rozsahu, ktorý  neovplyvní zámery umiestnenia cyklotrasy a  funkčnej 
uličnej zelene z hľadiska priority tvorby uličného priestoru. 
Požiadavku na riešenie  otvoreného parkovania v I. NP objektov   v polohe „pešej zóny“  nie 
je možné akceptovať z dôvodu potreby riešenia aktívneho parteru najmä v polohe navrhnutej 
polyfunkčnej a vybavenostnej zástavby v kontakte s  pešími priestranstvami.  Bloky D6 a D10 
je možné realizovať do výšky   max.  6NP.  Taktiež nie je akceptovateľná požiadavka na 
vypustenie územnej rezervy pre rozšírenie Dolnohorskej ulice z dôvodu zabezpečenia 
priestorových podmienok pre úpravy komunikácie a vytvorenie chodníka pre peších  a 
cyklochodníka.   
Požiadavku na riešenie strešnej konštrukcie ( asymetrická sedlová, pultová) v územnom 
sektore D obstarávateľ neakceptuje.  Navrhované regulatívy umožňujú iba riešenie plochej 
strešnej konštrukcie v rámci blokovej kompaktnej zástavby územného sektoru D. Možná 
korekcia  polohy a počtu vjazdov do podzemných garáží bude predmetom preukázania potrieb 
v ďalších stupňoch projektovej prípravy.  
 
  65.   Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana Nitra – Zobor, Hroznová 2,  
           949 01 Nitra 

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra pripomienku akceptuje v rozsahu vyznačenia možnosti pripojenia budúcej 

komunikácie, nakoľko polohu pripojenia  územia mimo riešenej zóny je nutné preveriť 

konkrétnejšou dokumentáciou.  

O podmienky pripojenia  na inžinierske siete je z Vašej strany nutné požiadať priamo 

príslušných správcov a vlastníkov technickej infraštruktúry.  

 

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

Pripomienky, stanoviská a námietky vznesené p. Cerulíkom boli s ním prerokované na ÚHA  

MsÚ v Nitre dňa 7. 02. 2022 za účasti spracovateľa  a dňa 21. 02. 2022. Spôsob zapracovania  

akceptovaných pripomienok bol samostatne konzultovaný spracovateľom územného plánu 

zóny Ing. arch. Petrom Miziom  s  Ing. arch. Vladimírom Jarabicom, ktorého na prerokovaní 

dňa 7. 02. 2022 navrhol pán Cerulík, ako odborného konzultanta).  

 

Vyhodnotenie pripomienky: 

Vyhotovenie pripomienok, stanovísk a námietok k návrhu Územného plánu zóny Šindolka I., 

Nitra uvedených v liste doručenom Mestu Nitra dňa 25.10.2021 a v liste  zo dňa 21. 02. 2022. 

 

Pán Roman  Cerulík písomným podaním 25.10.2021 a  zo dňa 21.02.2022 predložil Mestu Nitra 

ako obstarávateľovi „Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra“: 
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1.  návrh na prerušenie konania podľa § 29 ods. 1 Správneho poriadku (zák. č. 71/1967 

Zb.) z dôvodu, že na Krajskom súde v Nitre prebieha niekoľko súdnych konaní o správnych 

žalobách voči rozhodnutiam Okresného úradu Nitra o vyvlastnení pozemkov (pre účel 

mimoúrovňovej križovatky Šindolka) a rozhodnutiam Okresného úradu Nitra o povolení 

stavby (mimoúrovňovej križovatky Šindolka a súv. objektov) a že stále prebieha aj odvolacie 

konanie voči stavebnému povoleniu mimoúrovňovej križovatky č. OU-NR-OCDPK-

2020/004963 zo dňa 30.03.2020, pričom otázky (záležitosti), ktoré sú predmetom súdnych 

konaní a odvolacieho konania, považuje za predbežné vo vzťahu k spracovaniu návrhu ÚPNZ 

Šindolka I., Nitra.   

2. občianskoprávnu námietku podľa § 137 ods. 1 a 2 Stavebného zákona (zák. č. 50/1976 

Zb.) z dôvodu, že návrh Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra sa dotýka pre neho neželaným 

spôsobom pozemkov, ktoré mu boli vyvlastnené rozhodnutiami Okresného úradu Nitra 

napadnutými správnymi žalobami a pozemkov, ktoré zostali v jeho vlastníctve. Vznesenie 

občianskoprávnej námietky považuje podávateľ za ďalší dôvod pre prerušenie konania podľa § 

29 ods. 1 Správneho poriadku. 

Návrh a námietky podávateľa sú založené na jeho nesúhlase s už vybudovanou stavbou 

mimoúrovňovou križovatkou Šindolka, ktorej zakreslenie v návrhu ÚPNZ Šindolka I. namieta. 

Záverom žiada, aby mu Mesto Nitra doručovalo všetky písomnosti súvisiace s procesom 

schvaľovania ÚPNZ Šindolka I a podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku ho pred vydaním 

každého rozhodnutia v tomto procese oboznámilo s podkladmi pre jeho vydanie. 

Mesto Nitra ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie k predloženým návrhom 

a vzneseným občianskoprávnym námietkam zaujíma nasledovné stanovisko: 

Z právneho hľadiska pre posúdenie dôvodnosti podaného návrhu na prerušenie konania podľa  

§ 29 ods.  1 Správneho poriadku poukazujeme na § 2 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), 

podľa ktorého: „Na územnoplánovaciu činnosť sa nevzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní1c.“ Pričom odkaz 1c predstavuje odvolávku na  zákon č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (Správny poriadok). Na celý proces územnoplánovacej činnosti, tvorby 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je osobitne upravená v prvej časti 

Stavebného zákona, sa neaplikuje Správny poriadok. Z tohto dôvodu uplatnenie inštitútu 

prerušenia konania v danom procese nielenže neprichádza do úvahy, ale by bolo vyslovene 

v rozpore so zákonom. Z rovnakého dôvodu (neaplikovateľnosti Správneho poriadku na tento 

proces) Mesto Nitra nevyhovuje žiadosti podávateľa o uplatňovanie jeho práv účastníka 

správneho konania (napr. podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku) spočívajúcich v 

jeho nárokovaní si na osobitné doručovanie všetkých písomností a podkladov produkovaných 

v procese tvorby ÚPNZ Šindolka I., Nitra.  

Vznesená občianskoprávna námietka s odkazom na § 137 ods. 1 a 2 Stavebného zákona 

rovnako nemá právnu relevanciu v procese tvorby ÚPNZ a z tohto titulu ju Mesto Nitra 

v danom procese tvorby ÚPNZ Šindolka I., Nitra nevyhodnocuje spôsobom predpokladaným 

v § 137 ods. 1 a 2 Stavebného zákona. Ide totiž o právny inštitút použiteľný len pre stavebné 

konania vedené stavebným úradom (kedy obec vykonáva prenesený výkon štátnej správy na 

úseku stavebného poriadku). V prípade výkonu územnoplánovacej činnosti ide však 

o samosprávnu pôsobnosť obce.   

Z uvedených dôvodov mesto Nitra nie je v tomto procese oprávnené rozhodovať o prerušení 

konania a o vznesených občianskoprávnych námietkach, a preto sa predmetnými návrhmi 

podávateľa v tomto procese nemôže zaoberať. Podania zo dňa 25.10.2021 a zo dňa 21.02.2022 

tak vyhodnocuje len z hľadiska územnoplánovacieho nasledovne: 
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Odsek : Tento návrh... 

Návrh ÚPNZ -Šindolka I., Nitra nerieši pozemky, ktoré sa nachádzajú pod Dražovskou cestou 

a sú za hranicou riešeného územia. Zdôrazňuje to grafická aj textová časť. 

Navrhované  parkovacie stojiská a  vzrastlá zeleň v kontakte s pozemkami  vo vlastníctve p. 

Cerulíka pod Dražovskou cestou budú z návrhu vypustené.  

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Šindolka I., Nitra 

uskutočnil obstarávateľ postupom podľa ustanovení § 22 až § 23 stavebného zákona.  

 

Odsek :- vo výkrese... 

Pripomienka je v návrhu akceptovaná. Územie  je v kontakte s Centrom Šindolka, preto je 

dôležité pešie prepojenie riešeného územia s centrom Šindolka súčasťou širších vzťahov. Táto 

skutočnosť je plne zohľadnená aj v návrhu dopravy ÚPN-Z. Väzby centra mesta  s Centrom 

Šindolka upravuje Územný plán mesta Nitra.   
 

Odsek :-  poukazujem... 

Pripomienku akceptujeme aj vo väzbe na pripomienky Komisie pre územné plánovanie, 

architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť pri MZ a odboru dopravy kolmé státia budú 

prepracované na pozdĺžne. Šírka uličného priestoru bude upravená v súlade s regulatívom pre 

šírku uličného priestoru v zmysle  Územného plánu mesta Nitra. Parameter komunikácie má 

smerný charakter. V stupni dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie pre 

existujúce a navrhované  križovatky je požadované od jednotlivých stavebníkov  vypracovať 

dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 102. V dopravno- kapacitnom 

posúdení je nutné zohľadniť aj výhľadový stav nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do 

prevádzky. 

 

Odsek : Verejný priestor... 

Pripomienku akceptujeme, úprava parametrov uličných priestorov bude zosúladená s ÚPN 

mesta Nitra. 

 

Odsek:-  v popise návrhu......... 

Pripomienku akceptujeme stanovením regulatívu: „V stupni dokumentácie pre územné 

konanie a stavebné povolenie pre existujúce a navrhované  križovatky je požadované od 

jednotlivých stavebníkov  vypracovať dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s STN 73 

6102 a TP 102. V dopravno- kapacitnom posúdení je nutné zohľadniť aj výhľadový stav 

nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky“. 

 

Odsek :-  na zaslepenej časti... 

Pripomienku akceptujeme. Navrhované  parkovacie stojiská a  vzrastlá zeleň v kontakte 

s pozemkami  vo vlastníctve p. Cerulíka pod Dražovskou cestou  budú z návrhu vypustené. 

Plochy v riešenom území pod komunikáciou zostanú v pôvodnom stave pre možnosť 

variabilného riešenia prístupu na pozemky vo vlastníctve pána Cerulíka. 

 

Odsek :-  kapacitne a polohovo... 

Dimenzovanie inžinierskych sietí pre ďalšie rozvojové územia mesta je nad rámec  riešenia 

ÚPN- Z -Šindolka I, pripomienku neakceptujeme. 

 

Odsek :-  návrh nerieši... 

Pripomienku neakceptujeme. Dražovská ulica v riešenom území nie je pripojená na MUK 

Šindolka I.,  je využitá na prístup  k polyfunkčnej zástavbe a HBV, na konci úseku 

sprístupňuje podzemné garáže v územnom sektore D.  
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Odsek :- v popise ochranných pásiem... 

Pripomienku akceptujeme v návrhu bude ochranné pásmo vypustené.  
 

Odsek :- v popise sa uvádza ako VPS ... 

Pripomienku akceptujeme neaktuálny  údaj bude z návrhu vypustený. 

 

Odsek :- v popise sa uvádza vedenie VRT 

Pripomienku akceptujeme, neaktuálny  údaj bude z návrhu vypustený.  

 

Odsek :V popise VPS ... 

Pripomienku akceptujeme.  

 

Odsek : - keďže sa predloženým ... 

Návrh svojim riešením nezasahuje do vlastníctva pána Cerulíka a ním uvedených parciel  p .č.  

4767/171, 4767/17, 4767/19, 4767/20, 4767/14, 4767/75 v k.ú.  Zobor. 

 

 

68.   Mgr. Vlasta Procházková, Dolnohorská 40, 949 01 Nitra  

Z dôvodu zdravotných problémov  pani Procházková ospravedlnila svoju neúčasť na 

prerokovaní jej pripomienky. Pripomienka s ňou  bola prerokovaná telefonicky dňa 14. 02. 

2022 a  vyhodnotenie pripomienky  bolo zaslané pani Procházkovej aj písomne. 

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra pripomienku posunu navrhovanej ulice z hľadiska Vašej obavy rušnej dopravnej 

komunikácie neakceptuje z dôvodu, že navrhované „obytné ulice“ v  obytnej zóne sú ulice 

vytvorené s ohľadom na záujmy obyvateľov, chodcov a cyklistov, ako priestor na sociálnu 

interakciu a stretávanie ľudí, a ako miesto pre hry deti. Tieto ulice sú k dispozícii pre vozidlá, 

ale ich dizajn má za cieľ znížiť rýchlosť a dominanciu motorovej dopravy. 

 

69.   Ing. Jozef Šabo a 26 obyvateľov ulíc Dolnohorská  a Šafránová  

a 

70.   Mária Oravcová, Dolnohorská 27,  949 01 Nitra 

Pripomienky boli s pani Oravcovou a Ing. Šabom  prerokované na ÚHA  MsÚ v Nitre dňa 14. 

02. 2022. 

Vyhodnotenie pripomienok: 

Mesto Nitra vo veci Vašej  pripomienky, aby súčasťou Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra 

bola  riešená aj úprava ulice Dolnohorská v úseku od križovatky ulíc Oravská a Dražovská  

ulica až po úsek Dolnohorskej ulice navrhovaný na rozšírenie v Územnom pláne zóny 

neakceptuje. Rozsah riešeného územia, ktorý spracovateľ bol povinný dodržať  stanovilo Mesto 

Nitra v  Zadaní pre vypracovanie územného plánu zóny schválené v roku 2010 uznesením 

mestského zastupiteľstva č.  100/2010-MZ  zo dňa 06.05.2010.  

Z hľadiska  dopravnej koncepcie územia zóny spracovateľ posúdil  možné dopravné zaťaženie 

komunikácií riešeného a kontaktného územia a v návrhu stanovil ako hlavnú prístupovú 

komunikáciu do územia Prvosienkovú ulicu napojenú  na kapacitne vyhovujúcu križovatku 

Šindolka I. Zároveň ako ďalší prístup do územia zóny je navrhnutá Dražovská ulica napojená 

na  novovybudovanú  komunikáciu s obslužnou funkciou  pre riešenú zónu  -  Slnečná dolina,  

ktorá  vyúsťuje na Prvosienkovú ulicu. Na obslužné komunikácie územia Slnečnú dolinu 

a s ňou paralelnú Obslužnú ulicu sú napojené komunikácie tzv. obytné ulice situované  v rámci 

navrhovanej  individuálnej bytovej výstavby ako i bytová a polyfunkčná zástavba.  
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Vzhľadom na viaceré evidované požiadavky na úpravu parametrov Dolnohorskej ulice v úseku 

od riešeného územia po križovatku Dražovská – Oravská,  Útvar hlavného architekta navrhuje 

preveriť možnosti a podmienky rozšírenia komunikácie samostatnou technickou 

dokumentáciou s výhľadovou možnosťou  využitia poplatku za rozvoj z realizácie stavieb v  

obytnej zóne Šindolka I., Nitra.  

 

71.   Ing. Rudolf Kotrusz, Dolnohorská 3380/44, 949 01 Nitra  

 Pripomienky boli s Ing. Kotruszom prerokované na ÚHA  MsÚ v Nitre dňa 14. 02. 2022. 

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra akceptuje námietku a nesúhlas vlastníka parc. č. 5039 a 5040 v k.ú. Zobor, ktorý 

sa domnieva, že návrh  územného plánu zóny zasahuje do jeho vlastníctva. Na základe 

stanoviska spracovateľa návrh Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra svojim riešením  

nezasahuje do parciel parc. č. 5039 a 5040, ani parc. č. 5022 v k.ú. Zobor. Rozšírenie verejného 

priestoru komunikácie Dolnohorskej ulice v riešenom území zóny  je navrhované  do pozemkov 

riešeného územia zóny smerom k územnému sektoru A.  

Námietku týkajúcu sa obstarania územného plánu zóny Šindolka I., „narýchlo, kedy sa 

pripravuje nadradený územný plán.....“ Mesto Nitra neakceptuje. Obstaranie návrhu   

predmetného územného plánu zóny zabezpečuje Mesto Nitra na podklade koncepcie platného 

Územného plánu mesta Nitra preverenej variantnou Urbanistickou štúdiou nahrádzajúcou 

koncept riešenia územia Párovské lúky, ktorej súčasťou bolo i riešené územie zóny a  Zadania   

pre Územný plán zóny Šindolka I., Nitra schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre 

uznesením č.100/2010- MZ zo dňa  06.05.2010. Prerušenie procesu obstarania bolo  

z dôvodu  pripravovanej investície „Vybudovanie strategického parku“ s  pripravovanou 

rekonštrukciou cesty I/64  Nitra – Dražovce, I. etapa v úseku medzi  stavbou: „ Príprava 

strategického parku Nitra, fáza I.“ a existujúcou mimoúrovňovou križovatkou ( MÚK) 

Topoľčianska na R1A, s dopravným napojením v križovatke Šindolka I.  Doriešenie 

dopravných vzťahov v lokalite limitovalo ukončenie procesu obstarania Územného plánu zóny 

Šindolka I., Nitra. Vyvolané zmeny dopravného riešenia a napojenia územia Šindolky 

ovplyvnili čiastočne dopravné a urbanistické riešenie návrhu, ktoré bolo potrebné upraviť 

a zosúladiť s právoplatnými stavebnými povoleniami. Z hľadiska princípu právnej istoty 

platnosť pôvodnej ÚPD končí  schválením novej ÚPD  

Pripomienku zníženia zástavby v územnom sektore D neakceptujeme, nakoľko výšková 

niveleta zástavby 6NP je prípustná v celom riešenom území zóny v zmysle regulatívov 

nadradeného Územného plánu mesta Nitra. Návrh podlažnosti nie je v rozpore so  Zadaním pre 

územný plán zóny Šindolka I.,Nitra.   

 

72.   Mária Mačkayová, Dolnohorská 13, 949 01 Nitra  

Pripomienka bola prerokovaná na ÚHA  MsÚ v Nitre dňa 15. 02. 2022  s manželom pani 

Mačkayovej  Pavlom Mačkayom z dôvodu jej úmrtia. 

  Vyhodnotenie pripomienky: 

Možnosť riešenia trvalej prístupovej komunikácie na pozemky p. č. 4870/1 a 4870/6 v k.ú. 

Zobor bola prerokovaná za účasti zástupcu vlastníka pozemku p.č. 4847/1 a p. č. 4845/1   v k.ú. 

Zobor, ktorý s riešením trvalej prístupovej komunikácie nesúhlasil, avšak ponúkol možnosť 

dohodnutia dočasného prístupu pre výstavbu na  predmetných pozemkoch  vo vlastníctve pána 

Mačkaya. Z dôvodu nesúhlasu vlastníka pozemku nie je možné vyhovieť pripomienke 

zrealizovať trvalú  prístupovú komunikáciu na pozemok p.č. 4870/1 a 4870/6 v k.ú. Zobor. 
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73.   Nora Unucková, Lúky 44, 952 01 Vráble 

Pripomienka bola prerokovaná s pani  Unuckovou  na ÚHA  MsÚ v Nitre dňa 15. 02. 2022.  

Vyhodnotenie pripomienky: 

Možnosť riešenia trvalej prístupovej komunikácie na pozemok p. č. 4870/4  v k.ú. Zobor bola 

prerokovaná za účasti zástupcu  vlastníka pozemku p.č. 4847/1 a 4845/1 v k.ú. Zobor, ktorý 

s riešením trvalej prístupovej komunikácie nesúhlasil, avšak ponúkol možnosť dohodnutia 

dočasného prístupu pre výstavbu na  predmetnom pozemku  vo vlastníctve pani Unuckovej. 

Z dôvodu nesúhlasu vlastníka pozemku nie je možné vyhovieť pripomienke zrealizovať trvalú  

prístupovú komunikáciu na parcelu p.  č. 4870/4  v k.ú. Zobor. 

 

74.   Marta Lieskovská, Dolnohorská 9, 949 01 Nitra 

Pripomienka bola prerokovaná s pani  Lieskovskou  na ÚHA  MsÚ v Nitre dňa 15. 02. 2022.  

Vyhodnotenie pripomienky: 

Možnosť riešenia trvalej prístupovej komunikácie na pozemok p. č. 4870/5 v k.ú. Zobor bola 

prerokovaná za účasti zástupcu  vlastníka pozemku p.č. 4847/1 a 4845/1 v k.ú. Zobor , ktorý 

s riešením trvalej prístupovej komunikácie nesúhlasil, avšak ponúkol možnosť dohodnutia 

dočasného prístupu pre výstavbu na  predmetnom pozemku  vo vlastníctve pani Lieskovskej. 

Z dôvodu nesúhlasu vlastníka pozemku nie je možné vyhovieť pripomienke zrealizovať trvalú  

prístupovú komunikáciu na pozemok p. č. 4870/5 v k.ú. Zobor. 

 

75.  PharmDr. Valéria Kráľovská, Pod Sokolom 4, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce 

Pripomienka bola prerokovaná s pani  PharmDr. Kráľovskou  na ÚHA  MsÚ v Nitre dňa 15. 

02. 2022.  

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra pripomienku neakceptuje, nakoľko sa netýka riešeného územia  zóny Šindolka I., 

Nitra.  Pozemok vo vlastníctve pani Kráľovskej sa nachádza v lokalite Párovské lúky. 

 

76. Západoslovenská Distribučná, a.s. Bratislava 

Vyhodnotenie pripomienky: 

Mesto Nitra stanovisko akceptuje. 
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Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného 

plánovania, J. Vuruma 1, 94901 Nitra  
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