
 

Výbor mestskej časti č.: 2     STARÉ   MESTO 

Predseda VMČ:   Ing. Erik Král 

Sekretárky VMČ:   Mgr. Diana Dojčanová, JUDr. Michaela Strapková 

 

 

 

Zápisnica  

z riadnej schôdze Výboru mestskej časti č. 2, ktorá sa konala dňa 17.06.2019 s týmto 

programom: 
 

 

 

Program schôdze: 

 

Diskusia a nahlásení 

  

1.1 Mestská polícia a Stredisko mestských služieb 

1.2 Stanovisko k žiadosti p. Hubinského, páni baklažáni – Ing. Štrdasová, OKČŽP, osobne prítomný Ján 

Hubinský 
 

Žiadosti, odpovede a odkazy pre starostu 
 

2.1   Žiadosť o vyjadrenie „ Bytový dom s vybavenosťou“ – Ing. arch. Hanáková, ÚHA 

2.2   Oznámenie - Nájomná zmluva č. j. 315/2007/SM zo dňa 30.04.2007 – p. Marková, OM 

2.3   Žiadosť o zaujatie stanoviska k zmene dopravného režimu – 7. Pešieho pluku – Ing. Šranková, OKČŽP 

2.4   Žiadosť o podporu – DOS Janka Kráľa 2 

2.5   Žiadosť o prenájom priestorov – Slovenský zväz telesne postihnutých 

2.6   Odpoveď – debarierizácia stĺpov VO – Elcomp 

2.7   Žiadosť o SO MK Smetanova 1-6 – Ing. Šafárvá, OVaR 

2.8   Žiadosť o bezbariérovosť na Staničnej ulici - Ing. Šafárvá, OVaR 

2.9   Odstúpenie pripomienky – odpoveď – OKČŽP 

2.10 Oprava komunikácie pred BD Wilsonovo nábr. 2-4 - Ing. Šafárvá, OVaR 

2.11 Berbariérovosť na križovatke od ul. Dobšinského – Napervillská - Ing. Šafárvá, OVaR 

2.12 Žiadosť o vyjadrenie, Univerzitný most – Bc. Veselková, OM 

2.13 Žiadosť o stanovisko, Ing. Beáta Kuťková – Demeterová, OM 

2.14 Odkaz pre starostu, Štúrova – Mestský mobiliár - OKČŽP 

 

 Mimoriadne zasadnutie otvoril predseda VMČ Ing. Erik Král, ktorý privítal členov výboru a oboznámil 

ich s programom rokovania. Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým programom.  

 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 11 členov z celkového počtu 13.  

 

K programu schôdze 

 

1.1 Mestská polícia a Stredisko mestských služieb 
 

Predstúpil p. Čentéš na vyzvanie predsedu výboru: Od posledného výboru sme spolu s náčelníkom prevzali 

úlohy na vyriešenie, ktoré sme v zásade aj splnili. Máme dve hliadky, ktoré robia školy , vybavujeme mailové, 

telefonické, ústne sťažnosti/podania, odkazy pre starostu a podobne. Akcie v meste pribúdajú aj tým, že máme 

lepšie počasie. Okrem akcií zabezpečujeme piatky, soboty, stredy. Ľudia majú problém s nadčasmi a teraz 

musím povedať je ich naozaj neúrekom veľa. Riešili sme staničnú, parkovanie v centre mesta. Akcií na 

amfiteátri a agrokomplexe je čím ďalej tým viac. Končí pomaly škola, vybrali sme 4 príslušníkov na 

obmedzený výkon. P. Branikovičová: Chcem riešiť hliadku na Ms kúpalisku, ako to je s náramkami? P. 



Čentéš: Sme tam aktuálne na zavolanie, môžeme poslať hliadku aj dnu, ale niektorí to vítali, naopak niektorí 

si robili posmech. Sme hlavne na zavolanie, keby je problém napríklad, keď tak je niekto bez zaplatenia 

vstupného, zozadu aj preskakujú, vieme o tom. P. Ágh: Nikto nikdy v podstate neriešil napríklad také 

preskakovanie vzadu, ani to, či na kúpalisku sú alebo nie sú náramky. P. Greššo: Náramky boli vybártrované 

s Mlynmi za reklamu. Pokiaľ viem, tak aktuálne nie sú. P. Ágh: Riešia sa náramky a hľadajú sa alternatívne 

riešenia. P. Král: Chcem sa dopytovať na Rybásku ulicu, je tam autoservis, kde sa parkuje dlhodobo, často 

autá stoja v zákaze, na chodníku, kde mamička neprejde s kočíkom, nedodržiava sa tam nič. Dokonca ak aj 

MsP dostane podnet, autoservis buď dá dole autám ŠPZ, alebo autá preparkujú. P. Muzika: Za stredisko 

môžem povedať, že tento podnet som riešil s náčelníkom MsP, nech mi to celé nafotia a odtiahneme ich, 

vieme o tomto probléme. Dostali aj blokovacie zariadenia, viem o tom. Ak sa neodpracú odtiahneme ich. 

Všetky autoservisné „splašky“ vykacujú len tak do jednej „diery“, ide tam všetko, od motorového oleja, cez 

benzín. V podstate ide o taký servis „na ulici“. Je tam naozaj problém, nezmestí sa nám tam ani čistiaci stroj, 

autoservis nerešpektuje nič, nepomáhajú ani blokovacie zariadenia. P. Král: Bol som tam aj osobne, prišla 

MsP a jednému auta dali pokutu, vodič zaplatil blokovú pokutu, že musí tam zostať, lebo má problém 

s kolesom. Cez noc sa tam autá túrujú, a keď nie to, sú naštartované hodinu, len tak. Ulice patrí Starému 

Mestu, je to v kompetencií nás. P. Čentéš: Budem jednoznačne tlmočiť pripomienku náčelníkovi. 

 

Poslanci a ďalší členovia výboru sa jednohlasne zhodli, že v predmetnej veci je potrebné podať podnet na 

životné prostredie, nakoľko pravdepodobne dochádza k znečisťovaniu ŽP.  

 

P. Mezei:  Chcel by som ešte otvoriť tému parkovanie v parku, býva tam aj tam je hrozná invázia áut, zaťažujú 

aj cyklotrasu, chodníky. Čo bráni tomu, aby sme im všetkým dali pokuty? Treba začať čím skôr, a nie 

vyčkávať na správnu chvíľu, nevynímajúc akcie. P. Čentéš: Sú tam značky na obmedzenie parkovania, resp. 

vjazdu. Veľa výnimiek dáva práve MsÚ. Jednoznačne sa to bude kontrolovať, ak nebudú akcie, nemalo by sa 

to jednoznačne diať. Týka sa to predpokladám najmä sobôt a nedieľ. Sú tam aj ŠP, a tí ak dajú povolenie počas 

akcie, viete... P. Mezei: Ak ŠP povie, že môže tam zaparkovať, vy môžete dávať pokutu?  P. Čentéš: 

Nedávame také pokuty v prípade väčších akcií. Budem tlmočiť náčelníkovi, nech sa hlavne dohodne so ŠP, 

treba to riešiť dlhodobo, Nesmie sa parkovať na cyklotrase, chodníkoch ani jazdných pruhoch. P. Greššo: 

Navrhujem vzadu pri kúpalisku odstrániť značku a urobiť normálne vodorovné značenie na parkovanie 

vozidiel. Bavme sa o tej hangocke primárne čo je za kupkom. Ďalej máme vybudované parkovisko pri 

štadióne, kde je viac ako sto parkovacích miest, prečo neotvoríme aspoň na akciu bránu? Veď tam má 

vyvolených 20 ľudí čip a parkovisko býva prázdne. Je to súkromné parkovisko? Koho je? P. Ágh: Tým, že 

otvoríme parkovanie pri kupku, to nie dobré riešenie, ide o park, FC áno, to by som otvoril, ale nie park.  

 

Poslanci ako aj členovia výboru sa zhodli, aby sa iniciovalo otvorenie parkoviska FC pre verejnosť, podnet 

by sa mal adresovať priamo na Nitriansku investičnú.  

 

P. Olajoš: Chcem sa opýtať na cyklotrasu na Staničnej – je tam možné dať kvetináče s výsadbou? Je to 

katastrofálne. P. Muzika: Oslovil som p. Kusého, zatiaľ mám ústny prísľub, keď budem mať písomný prísľub 

začneme s osadzovaním. P. Olajoš: Takto a ešte by som chcel povedať, ako je to tam s porušovaním 

a podotýkam opakovaným porušovaním zákazu. P. Vančo: Prostredníctvom príslušného oddelenia MsÚ treba 

zabezpečiť, aby sa informovalo o takýchto ľuďoch, čo opakovane porušujú. P. Čentéš: Tak vždy zvýšené 

kontroly boli aj budú. P. Vančo: Parkovanie na Staničnej – v minulosti to riešil p. Bartoš, existuje na to tuším 

štúdia.  

 

Poslanci ako aj ostatní členovia výboru sa zhodli, že za základe podnetu p. Vanča je potrebné, aby sa ÚHA 

zaoberal parkovaním v danej oblasti a poskytol informácie VMČ č. 2 SM na zasadnutie 02.09.2019, v prípade 

potreby p. Vančo poskytne potrebnú súčinnosť ÚHA. 

 

P. Branikovičová: Komu môžem zavolať, keď nie je pokosené? P. Muzika: Poviem Vám to rovno, čo sa týka 

kosenia, naozaj nestíhame... Na starosti má p. Gavalovič kosbu. Máme aj firmy čo nám robia kosbu, pri tomto 

treba hľadať serióznosť medzi dodávateľom a mestom, súťaže nemôžeme robiť každý rok. P. Vančo: Vidím, 

že sa to tu opakuje stále, musíme navýšiť peniaze na zeleň a údržbu zelene. P. Král: Tento rok by sa mali 

obstarávať nové spoločnosti. P. Vančo: nebolo firiem, ktoré by sa tam prihlásili.  

 



V súvislosti s vyššie uvedeným bolo na základe podnetu poslancov a členov výboru navrhnuté vyvolanie 

stretnutia s prednostom, p. Královou, p. Muzikom, p. Danišom ako aj informovať členov VMČ 2 SM, aby sa 

zúčastnili stretnutia.  

 

P. Muzika: Župné námestie, kruháč – vytrhávajú tam autobusy a väššie autá dlažbu. Nebudem to už 

opravovať, Tento problém treba vyriešiť kompletne, opravujem to každé dva týždne. Treba tam dať zábradlie, 

alebo vymyslieť niečo iné, pretože tam je stále vypadnutá dlažba.  

 

Uznesenie č. 82/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto navrhuje ÚHA, aby sa zaoberal vyššie uvedenou problematikou, 

a aby sa návrh riešenia z architektonického hľadiska doriešilo vhodným spôsobom najneskôr v priebehu pár 

mesiacov, zároveň žiadame, aby informácia o vyriešení a realizácii stavu bola predložená najneskôr do konca 

septembra. Hlasovanie č.1: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie schválené.  
 

Členovia VMČ č. 2 Staré Mesto vzali na vedomie Pozvánku na pracovné rokovanie vo veci prerokovania 

žiadosti vlastníkov bytov Hodžova 2,4,6. 

 

Podzámska ulica – dopieskovanie dlažby, spomalovač 40m, dva retardéri. Členovia VMČ SM sa jednoznačne 

zhodli, že je potrebné prezistiť kde viazne požiadavka a jej realizácia na Podzámskej ulici. Kontrola realizácie 

bodu zo zápisnice 21.02.2017 Podzámska ulica k bodu 6 odpoveď, k bodu 8. 

 

1.3 Stanovisko k žiadosti p. Hubinského, páni baklažáni – Ing. Šterdasová, OKČŽP, osobne prítomný Ján 

Hubinský 

 

P. Hubinský prevádzkuje pánov baklažánov, prišiel otvoriť debatu o revitalizácii parku na Staničnej ulici. 

Malo by to prínos aj pre mesto, matky s deťmi tam nechcú púšťať deti z hygienického hľadiska. P. Mezei: 

Chcem vedieť či chcete vytvoriť exteriérovú prevádzku a budete ju udržiavať alebo nerozumiem, čo vlastne 

chcete? P. Hubinský: Chceli by sme, aby mesto skultúrnilo priestor okolo, v podstate som tu, aby som zistil 

ako to tu na meste funguje, čo ma čaká, chcem len získať prehľad. Stavať nič neplánujem, len by sme vedeli 

denne dohliadnuť veci, pomaly viac cudzincov tam je ako Slovákov. Chceli by sme tam možno organizovať 

nejaké akcie. P. Mezei: Koľko krát by ste tam chceli organizovať akcií? P. Hubinský: Skôr by sme asi vyvíjali 

víkendové akcie, asi by sme tam vedeli robiť akcie. P. Greššo: Vzťahy vieme upraviť v nájomnej zmluve, 

avšak bola tam v minulosti požiadavka o prenájom priestoru pre škôlku, tuším škôlka ALBA. P. Vančo: Takto, 

nie je to prvý záujem, prvá bola pravoslávna cirkev, treba tam zachovať zeleň, ja sa prihováram za zachovanie 

zelene. P. Dulíková: Park v tomto prípade musí byť zmysluplne vymyslený, nie lavičky, ale nejaká cestička. 

Mladí ľudia majú dobré nápady, zdroj vidím ako študentov architektúry.  

  

Uznesenie č. 83/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto navrhuje ÚHA, aby sa zaoberal vyššie uvedenou problematikou, 

a aby vyriešil podnet p. Hubinského – zmysluplne vymyslel koncepciu „obnovy parku“, p. Hubinský sa 

iniciatívne chce podieľať na riešení, a teda navrhujeme zároveň ÚHA aby sa stretol s p. Hubinským za účelom 

revitalizácie s ponechaním zelene. Žiadame o zaslanie riešenia na vedomie. Hlasovanie č.1: za: 10 proti: 0 

zdržal sa: 0 Uznesenie schválené. 

 

2.1 Žiadosť o vyjadrenie „ Bytový dom s vybavenosťou“ – Ing. arch. Hanáková, ÚHA 

 

Predstúpil p. Dulík a podrobne vysvetlil investičný zámer. Prerokovaný bol aj návrh na Komisii pre územné 

plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť dňa 07.05.2019 pod číslom 34/2019.  

 

Uznesenie č. 84/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a súhlasí s investičným zámerom v prípade 

dodržania podmienok stanovených ÚHA. Hlasovanie č.1: za: 6 proti: 2 zdržal sa: 2 Uznesenie schválené. 

 

2.2 Oznámenie - Nájomná zmluva č. j. 315/2007/SM zo dňa 30.04.2007 – p. Marková, OM 

 

Uznesenie č. 85/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a berie na vedomie, zároveň si dovoľuje požiadať 

OM o vyjadrenie, čo sa stalo s 2 kamennými/betónovými masívnymi lavičkami, ktoré boli v spomínanej 

oblasti na Štúrovej č. 17 a 21. Hlasovanie č.1: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie schválené. 



 

2.3 Žiadosť o zaujatie stanoviska k zmene dopravného režimu – 7. Pešieho pluku – Ing. Šranková, OKČŽP 

 

Uznesenie č. 86/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a žiada ÚHA o vypracovanie alternatív do 

najbližšieho rokovania 02.09.2019, ako ďalej pokračovať s predmetným v zmysle podanej žiadosti. 

Hlasovanie č.1: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie schválené. 

 

2.4 Žiadosť o podporu – DOS Janka Kráľa 2 

 

Uznesenie č. 87/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a na základe uvedeného podnetu žiada ÚHA 

navrhnúť a zabezpečiť realizáciu úpravy. Hlasovanie č.1: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie schválené. 

 

2.5 Žiadosť o prenájom priestorov – Slovenský zväz telesne postihnutých 

 

Dopytom na útvaroch Mesta Nitry ako aj dopytom na Službyte bol zistený stav nájmov v zmysle 

požiadaviek žiadateľa, ktorý však je pre žiadateľa nevyhovujúci aj naďalej.  

 

VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a berie na vedomie zasielanú odpoveď SZTP. 

 

2.6 Odpoveď – debarierizácia stĺpov VO - ELcomp 

 

Uznesenie č. 88/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a na základe uvedenej odpovede spoločnosti ELcomp  

si dovoľuje požiadať OKČŽP o vyžiadanie informácie a uvedenie normy, na ktorú sa spoločnosť ELcomp 

odvoláva, a teda navrhuje aby bola táto bližšie špecifikovaná. Hlasovanie č.1: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

Uznesenie schválené. 

 

2.7 Žiadosť o SO MK Smetanova 1-6 – Ing. Šafárvá, OVaR 

 

Uznesenie č. 89/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a súhlasí so zaradením do IA na rok 2020 

s predpokladaným nákladom. Hlasovanie č.1: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 Uznesenie schválené. 

 

2.8 Žiadosť o bezbariérovosť na Staničnej ulici - Ing. Šafárvá, OVaR 

 

Uznesenie č. 90/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a súhlasí so zaradením do IA na rok 2020 

s predpokladaným nákladom. Hlasovanie č.1: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie schválené. 

 

2.9 Odstúpenie pripomienky – odpoveď - OKČŽP 

 

VMČ č. 2 Staré Mesto berie na vedomie. 

 

2.10 Oprava komunikácie pred BD Wilsonovo nábr. 2-4 - Ing. Šafárvá, OVaR 

 

Uznesenie č. 91/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a súhlasí so zaradením do IA na rok 2020 

s predpokladaným nákladom. Hlasovanie č.1: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie schválené. 

 

2.11 Berbariérovosť na križovatke od ul. Dobšinského – Napervillská - Ing. Šafárvá, OVaR 

 

Uznesenie č. 92/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a súhlasí so zaradením do IA na rok 2020 

s predpokladaným nákladom. Hlasovanie č.1: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie schválené. 

 

2.12 Žiadosť o vyjadrenie, Univerzitný most – Bc. Veselková, OM 

 

Uznesenie č. 93/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a súhlasí, avšak navrhuje okolie uviesť do pôvodného 

stavu bezpodmienečne po vykonaní prác. VMČ č. 2 Staré Mesto navrhuje, aby kontrolu vykonal pri preberaní 



za VMČ č. 2 SM poslanec Vančo a teda bol tiež prizvaný k prevzatiu po vykonaní rekonštrukcie. Hlasovanie 

č.1: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie schválené. 

 

2.13 Žiadosť o stanovisko, Ing. Beáta Kuťková – Demeterová, OM 

 

Uznesenie č. 94/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a súhlasí so zriadením VB. Hlasovanie č.1: za: 6 

proti: 4 zdržal sa: 0 Uznesenie schválené. 

 

2.14 Odkaz pre starostu, Štúrova – Mestský mobiliár - OKČŽP 

 

Uznesenie č. 95/2019: VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval a n e s ú h l a s í, zároveň žiada OKČŽP 

o zabezpečenie vrátenia betónových kvetináčov na pôvodné miesto. Hlasovanie č.1: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 

0 Uznesenie schválené. 

 

Poslanci a členovia výboru berú na vedomie mimoriadny termín zasadnutia na 22.07.2019 o 15:00 v budove 

MsÚ NR. 

 

V Nitre dňa: 17.06.2019 

 

 

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

Sekretár výboru:               predseda VMČ č. 2 

 

JUDr. Michaela Strapková, v. r.   

Sekretár výboru: 

 

 


