
                                                                                                                mat.č. 1562/2018 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  314/2018 – MZ zo  dňa  18.10.2018 

 
k bodu:  Návrh lokalít pre umiestnenie mestskej plaveckej haly 

 
Kontrola na zasadnutie MZ dňa :  21.04.2022 
 
                                                                         I. 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Nitre 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru investičnej výstavby a rozvoja 
-spracovať situačný návrh umiestnenia mestskej plaveckej haly podľa schválenej   
 alternatívy 
-predložiť požiadavku na financovanie projektovej prípravy plaveckej haly v rozpočte  
 mesta na r.2019                                                                                         T:  

                         K: MR 
 
   
                                                                     II. 
P l n e n i e :  
Uznesením č. 314/2018-MZ, zo dňa 18.10.2018 Mestské zastupiteľstvo  v Nitre schválilo  
Návrh lokalít pre umiestnenie mestskej plaveckej haly alternatívu 1/ - lokalitu č.1 pre 
umiestnenie mestskej plaveckej haly: 
Pozemok parcela C KN č. 7220/1 – orná pôda, celková  výmera: 24 862m2, k.ú. Nitra, 
vlastník Mesto Nitra - Park pod Borinou 
K prvej odrážke: 
V spolupráci s ÚHA a hlavným architektom OVaR  pripravuje podklady k výzve na 
spracovanie štúdie realizovateľnosti projektovej dokumentácie Plavárne Pod Borinou 
s navrhovanými parametrami: dĺžka: 25m, hĺbka: 2m, počet dráh: 8, nerezový povrch, 
s využitím pre plávanie rekreačné, súťažné, vodné pólo (juniorské súťaže), aquabely 
(všetky  vekové kategórie), plavecký výcvik pre školy (možnosť úpravy výšky dna 
v bazéne). 

      Dňa 5.3.2021 bola odborom výstavby a rozvoja vystavená objednávka na vypracovanie 
polohopisného a výškopisného zamerania k PD Plaváreň pod Borinou (zhotoviteľ: GEO-
EKON, s.r.o.), termín dodania: 04/2021. Dodaný polohopis a výškopis bol odstúpený na 
ÚHA, ktorý pripravuje architektonickú súťaž v spolupráci so Slovenskou komorou 
architektov.  

     K bodu: Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 314/2018 – MZ  zo dňa 
18. 10. 2018. ( mat. č. 1562/2018) bolo na Mestskej rade prijaté uzn. č. 311/2020 - MR zo 
dňa 25. 08. 2020, s termínom kontroly na zasadnutí mestskej rady dňa 5. 04. 2022 

 
I. 

       Mestská rada v Nitre 
       u k l a d á    
       útvaru hlavného architekta  
       predložiť výsledný materiál o vysporiadaní pozemkov v okolí parc. č. 7220/1, k.ú. Nitra a 



       predložiť na schválenie finálne znenie výzvy na spracovanie štúdie realizovateľnosti PD                      
       pre plaváreň pod Borinou 
 
                                                                                                 T:  najbližšia MR 
                                                                                               NT: 17. 02. 2022 
                                                                                                 K:  MR 

 
II. 
 

 

Plnenie: 

 
Vysporiadanie v okolí parc. č. 7220/1, k.ú. Nitra s vlastníkmi pozemkov pre realizáciu 
plavárne riešil Odbor majetku MsÚ v Nitre. Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zámenu 
nehnuteľností so spoločnosťou  v pomere 1:1, čo nebolo prijateľné pre zámery spoločnosti 
DEFIND a.s. ( stanovisko viď. príloha). 

 
 
Útvar hlavného architekta pripravil zadanie a  podmienky architektonickej súťaže v 
spolupráci so Slovenskou komorou architektov.  
Zadanie a súťažné podmienky tvoria prílohu materiálu. 

 
Uznesenie sa plní, navrhujeme nový termín 14. 06. 2022 

 
  
V prvej odrážke sa uznesenie plní,  navrhujeme nový termín kontroly : 15.12.2022 
 
 
 
 
                                                                                        Ing. Vladimír Matula 
                                                                     vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja 
                                                                                                                                                                     
V Nitre dňa 29.03.2022 


