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Výbor mestskej časti č.: 2     STARÉ   MESTO 

Predseda VMČ:   Ing. Erik Král 

Sekretárka VMČ:   Mgr. Diana Dojčanová 

 

Zápisnica  

zo schôdze Výboru mestskej časti č. 2, ktorá sa konala dňa 18.11.2019 s týmto 

programom: 
Program schôdze: 

 

BOD 1/ Žiadosti: 
Pošta 1 - Útvar hlavného architekta - Dodatok č. 5 k VZN o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku 

č. 1,2,3,4 

Pošta 2 –  p. Kellner - Žiadosť o vybudovanie priechodu pre chodcov – Parkové nábrežie 

Pošta 3 – Odbor majetku - Dodatok č. 6 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra VZN 

č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta Nitra a Cenníka mesta Nitra 

Pošta 4 – JUDr. Oliver Pravda – žiadosť o odstránenie nebezpečného azbestu v MŠ Štefánikova  

Pošta 5 – Odbor majetku - Individuálne garáže  

Pošta 6 – Ing. Ivan Janček – žiadosť o vybudovanie výbehu pre psov v lokalite Párovce 

Pošta 7 – Generali poisťovňa, a. s. – žiadosť o vyhradenie parkovania   

Pošta 8- iWorkTech s. r. o. – žiadosť o vyhradenie parkovania 

 

Zasadnutie otvoril predseda VMČ Ing. Erik Král, ktorý privítal poslancov a členov výboru a oboznámil 

s programom rokovania.  

Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým programom. 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 12 členov z celkového počtu 13.  

Prítomnými členmi na zasadnutí boli menovite: 

Ing. Erik Král, PhDr. Ján Vančo, PhD., Ing. arch. Peter Mezei, Mgr. Ján Greššo, JUDr. Tomáš Stoklasa,           

Ing. arch. Lívia Dulíková, Denisa Branikovičová, Ing. Ivan Janček a Ing. Arch. Peter Rehák, MUDr. Peter 

Olajoš, Doc.PhDr. Martin Hetényi, PhD., Ing. Roman Ágh, MBA. 

 

Ospravedlnený:  

JUDr. Oliver Pravda, LL.M, 

 

Prizvaný:  

p. Čentéš – MsP 

 

Hostia:  

Mgr. Martin Horák – odbor inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti 

p. Kellner – priechod pre chodcov - Parkové nábrežie  

 

K programu schôdze 

 

BOD 1/ 
Pošta 1 - Útvar hlavného architekta - Dodatok č. 5 k VZN o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku 

č. 1,2,3,4 

 

p. Horák –  uviedol materiál Dodatok č. 5 k VZN o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č.  

1,2,3,4. V materiáli je popísané, že je vydaných 2700 parkovacích miest a parkovacích miest je 1900. 

Človeku sa oplatí parkovať celodenne v meste, ako ísť MHD. Ľudia uhrádzajú parkovné viac cez SMS, 

karty, kupujú sa stále viac.  

Navrhujeme 3 hlavné opatrenia: 

-  zrušenie kariet,  okrem rezidentských a ZŤP a abonentských parkovacích kariet, 

-  zvyšujú sa ceny za hodinové státia – 1 hodina zostáva nezmenená. Pre väčšinu ľudí hodinové státie  
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   zlacníme, filozofia – za dlhšie parkovanie budú ľudia platiť viac,  

- presun ulíc z parkovacích zón  

Chceme zaviesť fond mobility – všetky zisky z parkovania aj zo zakúpených kariet, pôjdu na budovanie infraštruktúry 

a vytváranie nových parkovísk a parkovacích plôch.  

 

p. Stoklasa – najviac ľudí parkuje do hodiny, prečo ponechávame 0,50 € vo finále nebudeme mať väčší výber 

z parkovného. Prečo zrovnoceňujeme SMS platbu s cenou bežnou, mesto neplatí za SMS operátorovi? Ak znížime cenu  

neukrátime sa o príjmy.  

 

p. Horák – je to návrh pre zefektívnenie parkovania, chceme, aby auto ľudia používali iba na nevyhnutné státie, oveľa 

škodlivejšie je parkovanie ak človek zaparkuje na 4-5 hodín. Je potrebné zrušenie kariet, dostaneme veľa áut z centra 

mesta.  

 

p. Braničkovičová – môžem využívať aj alternatívu, že budeme môcť každú hodinu kupovať lístok  0,50 €? 

 

p. Horák – áno dá sa to robiť. 

 

p. Olajoš – dáva sa do SMS ŠPZ vozidla? 

 

p. Horák – áno dáva sa ŠPZ vozidla do SMS, ale je problém ak sa vozidlo presunie na iné stanovište.  

 

p. Stoklasa – koľko odvádzame za SMS? 

 

p. Horák – 18 % z ceny odvádzame za SMS, mesto neschudobnie. 

 

p. Greššo – ideme už s tým autíčkom na kontrolu parkovania? Stanovisko MR bolo ponechať benefit pre zamestnancov 

MsÚ, ponechať parkovanie pred MsÚ, na Damborského a parkovanie pre poslancov MZ. 

 

p. Horák – máme stále parkovacie automaty, to auto bude možno až v r. 2022.  

 

p. Greššo – nevidím dôvod na rozpočtové opatrenie na parkovné. 

 

p Horák – je to na nové automaty, cez SMS, alebo cez automaty, malo by to byť v jednom systéme kontroly.  

 

p. Greššo – boli by sme radi ak by parkovacie karty zostali ako benefity pre zamestnancov Mestského úradu.  

 

p. Dulíková – nepáči sa mi to, že budú mať zamestnanci takýto benefit. 

 

p Stoklasa – to by mohli mať aj pracovníci súdu. 

 

p. Horák – rezidentské karty – máme porovnateľné ako v Trenčíne, u nás ju máme viazané na 2 ulice v meste.  

 

p. Branikovičová – trasovanie, grafikon MHD nie je dobre nastavený. 

 

p. Mezei – nemáme iného dopravcu, nemyslím si, že je až taká zlá situácia.  

 

p. Horák –  je potrebné efektívnejšie nastaviť grafikon. 

 

p. Stoklasa – som za zrušenie zamestnaneckých kariet, bolo by vhodné urobiť mapku s vyznačením kde sú najbližšie 

záchytné parkoviská. 

 

p. Horák – odkláňame ľudí na park, atletický štadión, máme 15 min. do centra mesta z každej strany mesta s MHD. 

Nemôžeme ľudí odkláňať na N-Centro, ale ľudia si nájdu parkovanie, napr. poliklinika Klokočina, Lidl, atletický 

štadión. 

 

p Mezei – 15 € stojí mesačná karta MHD 
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p. Greššo – služobné vozidlá úradu (VÚC) budú môcť mať karty? VÚC má 2 budovy v CMZ, reálne tam potrebujú 

prísť. 

 

p. Horák – čo sa týka úradov majú kde parkovať v rámci svojich priestorov. 

 

p. Janček – reálne si môžu zakúpiť parkovací lístok a dať si ho preplatiť. 

 

p. Dulíková – rezidentské parkovanie na Klokočine neplánujete? 

 

p. Mezei – rezidenti parkujú, veľa ľudí si dá vozidlo do dvorov, môžu využívať spoločné cestovanie, niektorí si budú 

platiť, zrazu zistíme, že nám zostane 400 áut. 

 

p. Dulíková – spoliehame sa na cudzie parkoviská a parkovanie pri panelákoch. 

 

p. Horák – boli robené merania, nestretli sa s takou mierou áut, ktoré idú 2 km do centra mesta z Klokočiny a zaparkujú 

na celý deň do centra mesta. Musíme ich donútiť, aby autá nechali pred domom. Na Klokočine cez deň nech si parkuje 

kto chce, tam je problém v noci. 

 

p. Greššo – zahltíme si vnútro-bloky v Starom meste, tam bude dosť veľká vlna nevôle.  

 

p. Horák – vieme, že to asi nastane. 

 

p Greššo – ako hliadka rozozná auto, či je to auto rezidentské? 

 

p-. Horák – na Párovciach je nutná investičná akcia.  

 

p. Branikovičová – rezidentské parkovanie na Mostnej ul. funguje v pohode. 

 

p. Greššo – KDI PZ toto povolenie už nevydá, potrebujú sa oprieť o predpis, ktorý nemáme.  

 

p. Horák – nie je možnosť parkovania, len legálne stojiská, na Párovciach chýba veľmi veľa parkovacích miest. 

 

p. Stoklasa – firemné vozidlo na súkromné účely, potom si kartu zabezpečí hocikto.  

 

p. Horák – je potrebné štatutárom podpísané povolenie na využívanie súkromného vozidla. Alternatívne možnosti, 

vymyslíme s komunikačným oddelením na vytvorenie mapy kde budú zobrazené odstavné parkoviská.  

 

p. Horák – pripravujeme technické zabezpečenie pre MsP, od r. 2021 bude automatizácia lepšia, oblasť kontroly je 

rovnaká.  

 

p. Stoklasa – prešlo to MR?  

 

p. Greššo – áno prešlo to MR.  

 

p. Mezei – rezidenčné karty nie sú o výbere peňazí, ale o kontrole, aby sa parkovalo v garážach.  

 

p. Horák – abonentské karty je tam cena 100 a 200 €.  

 

Stanovisko VMČ.  

Uznesenie č. 144/2019:  

VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval Dodatok č. 5 k VZN o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku 

č. 1,2,3,4 

o d p o r ú č a  

Mestskému zastupiteľstvu  

Schváliť 
Dodatok č. 5 k VZN o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku  
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Hlasovanie č.1:  

Prezentácia: 12  

za: 8  

proti: 0  

zdržal sa: 4 (p. Stoklasa, p Olajoš, p. Heténiy, p. Vančo)    

Uznesenie schválené. 

 

p. Vančo – bude potrebná investičná akcia na Párovciach, to by mala byť priorita VMČ.  

 

p. Čentéš – vypočul som si, rokujú intenzívne s náčelníkom MsP. Ustálil sa počet pracovníkov. Vozidlá nám 

odchádzajú technicky, budeme chodiť na pešo, budeme robiť čo je v našich silách.  

 

p. Olajoš – aká je úloha 2 pracovníkov na budove MsP? Kto mi podá informáciu o Tabáni.  

 

p. Čentéš – Tabáň – vytlačili sme z Palánku vozidlá, posunuli si oplotenie, nebránia v jazdnom pruhu, v časti 

jazdného pruhu na Piaristickej  majú povolenie stáť.  

- Čo sa týka operačného pracovníka, ak máte taký problém volajte, hneď to budeme riešiť. Operačný 

pracovník musí vedieť zareagovať, on je tam na to, aby aj riešil problém, ak je to bežná vec.  

 

p. Janček – je určený čas pre hliadky, dokedy má prísť k riešeniu priestupku? 

 

p. Čentéš – hliadka by mala prísť do 10 min.  

 
 

Pošta 2 – Žiadosť o vybudovanie priechodu pre chodcov -  p. Kellner – Parkové nábrežie 

 

p. Kellner – boli sme tu v r. 2017, podali sme žiadosť, chceli by sme vedieť či sa rieši táto záležitosť.  

 

p. Janček – plánuje sa výstavba na parkovisku, podarilo sa nám doplniť prepojovací chodník pozdĺž 

zápasníckej haly, vjazd na parkovisko bude blízko tých miest kde je prechod pre chodcov, malo by sa to 

aktualizovať a prispôsobiť.  

 

p. Kellner – priechod je potrebný tam kde je vstup, kde chodia deti hrávať. Nevedia prejsť cez cestu, sme 

nútení chodiť po ceste. MsP tam dali kameru, chodia tam rýchlo autá, deti tam chodia na tréningy.  

 

p. Mezei – pripravuje sa rezidenčné parkovanie od r. 2021 tam bude riešené parkovanie pre domácich. Musíme 

mať prijaté VZN, pracuje sa na tom.  

 

Stanovisko VMČ:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval Žiadosť o vybudovanie priechodu pre chodcov - p. Kellner – Parkové nábrežie  

odporúča  

prizvať Ing. Evu Šrankovú na  zasadnutie VMČ Staré mesto II dňa 25.11.2019 o 15,00 h 

 

p. Vančo – je potrebné vyhľadať zápisnicu –  apr. Máj, jún, 2018   

 

 

Pošta 3 – Odbor majetku - Dodatok č. 6 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra VZN 

č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta Nitra a Cenníka mesta Nitra 

 

K predkladanej žiadosti nebola rozprava. 
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Uznesenie č. 145/2019:  

VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval Dodatok č. 6 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Nitra VZN č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta Nitra a Cenníka mesta Nitra 

o d p o r ú č a  

Mestskému zastupiteľstvu  

Schváliť 

Dodatok č. 6 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra VZN č. 13/2019 o nakladaní 

s majetkom mesta Nitra a Cenníka mesta Nitra 

 

Hlasovanie č. 2:  

Prezentácia: 12  

za:  

proti: 0  

zdržal sa:  

Uznesenie schválené. 

 

 

Pošta 4 – JUDr. Oliver Pravda – žiadosť o odstránenie nebezpečného azbestu v MŠ Štefánikova  

 

p. Pravda – MŠ Štefánikova – azbest, je to potrebné naceniť od investičného oddelenia, nie je to mestský 

pozemok. 

 

p. Mezei – áno treba to riešiť je to v havarijnom režime nech to rieši MsÚ.  

 

Uznesenie č. 146/2019:  

VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval  

Žiadosť JUDr. Olivera Pravdu – žiadosť o odstránenie nebezpečného azbestu z budovy, ktorá                                          

sa nachádza v MŠ Štefánikova (viď príloha) 
žiada MsÚ Nitra 

o vyriešenie odstránenia azbestu na predmetnej budove v havarijnom režime  

 

Hlasovanie č. 3:  

Prezentácia: 12  

za: 12 

proti: 0  

zdržal sa:  

Uznesenie schválené. 

 

Pošta 5 – Odbor majetku - Individuálne garáže  

 

Uznesenie č. 147/2019:  

VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval  

Vyjadrenie k prešetreniu prípustnosti individuálnych garáží v centrálnej mestskej zóne v Nitre 

VMČ žiada  

všetky garáže, ktoré nie sú v súlade s Územným plánom mesta (nelegálne) zabezpečiť ich odstránenie  
 

Hlasovanie č. 4:  

Prezentácia: 12  

za: 11 

proti: 0  

zdržal sa: 1. (p Olajoš) 

Uznesenie schválené. 
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Pošta 6 – Ing. Ivan Janček – žiadosť o vybudovanie výbehu pre psov v lokalite Párovce 

 

p. Janček – uviedol materiál ohľadne vybudovania výbehu pre psov – je to mestský pozemok, je tam dobrá 

lokalita. Ide o výbeh pre prihlásených 150 ks psov. 

 

p. Dulíková – nie sú tam plánované vnútro bloky?  

 

p. Hetény – nie nie je plánované. 

 

p. Janček – je to zelená plocha, áno má to byť oplotené. 

 

p. Král – žiadame o eurofondy na vnútro bloky pre Párovce. 

 

p. Greššo – bavíme sa o 2 vnútro blokoch za VBC a ten s tým kostolíkom a okolie kostolíka. 

 

p. Dulíková – p. Janček rozprával si sa tam aj s ľuďmi čo tam bývajú? 

 

Uznesenie č. 148/2019:  

VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval  

Žiadosť o vybudovanie výbehu pre psov v lokalite Párovce (viď príloha) 

odporúča 

v danej lokalite vybudovať výbeh pre psov a v predstihu informovať okolité bytové domy (vchody) 

o investičnom zámere vyhradenia výbehu pre psy  

 

Hlasovanie č. 5:  

Prezentácia: 12  

za: 10 

proti: 0  

zdržal sa: 2 (p. Olajoš, p. Dulíková) 

Uznesenie schválené. 

 

p. Mezei – Odkaz pre starostu – ako výbor odpovieme na investičné zámery, nebudeme o nich rokovať.                      

Je potrebné ich prehodnocovať raz ročne.  

 

Pošta 7 – Generali poisťovňa, a. s. – žiadosť o vyhradenie parkovania   

 

Uznesenie č. 149/2019:  

VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval  

Žiadosť o vyhradenie jedného parkovacieho miesta na ulici Mostná 58, Nitra 

nesúhlasí  

s vyhradením jedného parkovacieho miesta na ulici Mostná 58, Nitra pre spoločnosť Generali Poisťovňa, a. 

s.  
 

Hlasovanie č. 6:  

Prezentácia: 12  

za: 11 

proti: 1 

zdržal sa:  

Uznesenie schválené. 
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Pošta 8- iWorkTech s. r. o. – žiadosť o vyhradenie parkovania 

 

Uznesenie č. 150/2019:  

VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval  

Žiadosť o vyhradenie jedného parkovacieho miesta na ulici Piaristická, Nitra 

nesúhlasí  

s vyhradením jedného parkovacieho miesta na ulici Piaristická, Nitra pre spoločnosť iWorkTech s r. o.  
 

Hlasovanie č. 7:  

Prezentácia: 12  

za: 12 

proti: 0  

zdržal sa:  

Uznesenie schválené. 

 

 

Požiadavky VMČ: 

 

Požiadavka na Odbor majetku – v akom zmluvnom vzťahu je Mesto Nitra s nájomcami parkoviska                               

za objektom VBC – Štúrova ulica, Nitra. Je tam rampa, je to riešené formou nájomnej zmluvy, za rampou               

je parkovisko prázdne. Je potrebné si vyžiadať od odboru majetku.  

 

 

 

V Nitre dňa: 18.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Diana Dojčanová, v. r.       Ing. Erik Král, v. r.   

Sekretár výboru:               predseda VMČ č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


