
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 13.01.2020 s týmto programom: 

 

Program schôdze: 

 

BOD 1/ Žiadosti: 

Pošta 1 - žiadosť o vyjadrenie-Západoslovenská distribučná-zriadenie vecného bremena 

Pošta 2 - žiadosť o vyjadrenie Spol. vl. bytov SVB BD Štefánikova 66-80-prenájm plochy                             

na parkovanie 

Pošta 3 – Službyt - MUDr. Daniel Pribiš - zmena nájmu zubná ambulancia 

Pošta 4 – p. Branikovičová – osvetlenie priechodu pre chodcov 

Pošta 5 – p. Obertáš – zavedenie spoplatnenia parkovacích miest na ulici Na predmostí 

 

Zasadnutie otvoril predseda VMČ č. 2 Staré Mesto Ing. Erik Král, ktorý privítal poslancov a 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.  

 

Prítomnými členmi na zasadnutí boli menovite: 

Ing. Erik Král, Ing. arch. Peter Mezei, Mgr. Ján Greššo, Denisa Branikovičová, PhDr. Ján Vančo, 

Ing. Ivan Janček, MUDr. Peter Olajoš, Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., Ing. arch. Lívia Dulíková, 

JUDr. Tomáš Stoklasa, PhD., JUDr. Oliver Pravda, 

 

Ospravedlnení:  

Ing. Roman Ágh, MBA, Ing. arch. Peter Rehák 

 

Prítomní:  

- 

 

BOD 1/ 

 

 Pošta 1 - žiadosť o vyjadrenie: Západoslovenská distribučná-zriadenie vecného bremena 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto 

Uznesenie č. 1/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto prerokoval  

Zámer k zriadeniu vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú a. s. 

Ž i a d a   ÚHA 

o predloženie projektu na posúdenie a následne výbor zaujme stanovisko k vecnému bremenu.  

Do budúcna žiadame príslušné odbory o rovnaký postup predkladania projektov k vecným 

bremenám.  

 

Hlasovanie č. 1:  

Prezentácia: 10 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Olajoš) 

Uznesenie schválené. 

 Pošta 2 - žiadosť o vyjadrenie: Spol. vl. bytov SVB BD Štefánikova 66-80-prenájm plochy                             

na parkovanie 



 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 2/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

prerokoval  

žiadosť o vyjadrenie Spoločenstva vlastníkov bytov SVB BD Štefánikova 66-80 o prenájom plochy     

na parkovanie 

n e s ú h l a s í 

s prenájmom  plochy pre Spoločenstvo vlastníkov bytov SVB BD Štefánikova 66-88 z dôvodu 

riešenia novej parkovacej politiky mesta Nitra 

 

Hlasovanie č. 2:  

Prezentácia: 10 

za: 8 

proti: 2 (p. Hetényi, p. Vančo) 

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

Prišiel pán poslanec JUDr. Oliver Pravda.  

 

 

 Pošta 3 – žiadosť o vyjadrenie: Službyt spol. s r. o. - MUDr. Daniel Pribiš - zmena nájmu zubná 

poliklinika Párovce, Koceľova 29, Nitra 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 3/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

prerokoval 

žiadosť MUDr. Daniel Pribiš – o zmenu nájmu zubná ambulancia poliklinika Párovce, Koceľova 29, 

Nitra 

s ú h l a s í  

so zmenou zmluvy o nájme pre zubnú ambulanciu MUDr. Daniel Pribiš 

 

Hlasovanie č. 3:  

Prezentácia:  11 

za: 11 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

 

 Pošta 4 žiadosť o vyjadrenie: p. Branikovičová – žiadosť o silnejšie osvetlenie priechodu                              

pre chodcov na križovatke Kmeťkova a Sládkovičova pri predajni ŠEVT-Viera 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 4/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

prerokoval 

žiadosť o silnejšie osvetlenie priechodu pre chodcov na križovatke Kmeťkova a Sládkovičova                    

pri predajni ŠEVT-Viera 

O d p o r ú č a   Odboru  výstavby a rozvoja 

zaradiť do investičných akcií mesta  

Hlasovanie č. 4:  

Prezentácia:  11 

za: 11 



proti: 0  

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 5/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

požiadavku na prinavrátenie hodín na križovatke pri mestskej Tržnici  

O d p o r ú č a ÚHA 

umiestniť hodiny s ukazovateľom teploty na pôvodné miesto, s tým, aby dané hodiny nemali reklamu 

 

Hlasovanie č. 5:  

Prezentácia:  11 

za: 11 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

Pán Greššo z dôvodu zaneprázdnenosti odišiel zo zasadnutia  VMČ.  

 

 Pošta 5 - žiadosť o vyjadrenie: p. Pavol Obertáš – zavedenie spoplatnenia parkovacích miest na ulici 

Na predmostí 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto 

Uznesenie č. 6/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

prerokoval  

žiadosť o zavedenie spoplatnenia parkovacích miest na ulici  Na predmostí 

N e o d p o r ú č a 

zavedenie spoplatnenia parkovacích miest na ulici Na predmostí z dôvodu riešenia novej parkovacej 

politiky mesta Nitra a z dôvodu, že by mohlo ísť o nehospodárne nakladanie s majetkom mesta. 

 

Hlasovanie č. 6:  

Prezentácia: 10 

za: 10 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

 

 Pošta 6 – p. Olajoš – povolenia na vyhradenie parkovania pre žiadateľa, ktorý je ZŤP: 
 

p. Olajoš – informoval o vyhradenom parkovaní pre žiadateľov ZŤP na území mesta Nitra.  

3846 fyzických osôb má vydané rozhodnutie ZŤP na území mesta Nitra.  

Žiadosti by mali byť objektívne posudzované a musia mať jasne stanovené kritériá.  

V meste je 6000 parkovacích miest, ak by všetci požiadali o vyhradenie parkovania, blokovali                             

by nám ich majitelia kariet ZŤP.  Počet žiadostí bude narastať. Je to potrebné prehodnotiť, zladiť, 

následne vydať jednotný predpis všetkým VMČ.   

 

p. Janček – nárok na 5 € kartičku má cca 3846 obyvateľov, ktorí majú vydané preukazy fyzickej 

osoby ZŤP: 2276 osôb je Preukaz fyzickej osoby ZŤP so sprievodcom: 1570, spolu 3846.  

 

p. Vančo – v meste Nitra je vyhradených cca 150 parkovacích miest. V starom meste je ich cca 23. 

VMČ žiadalo, aby sa prehodnocovali tieto povolenia. Je potrebné, aby sa tieto žiadosti posudzovali 



veľmi citlivo. Mesto musí prehodnotiť vydané rozhodnutia na vyhradené parkovacie miesta. Je 

potrebné aktualizovať tieto povolenia.  

 

Odpovede adresované VMČ Staré mesto II.:  

 

Odpoveď 1: Nacenenie poškodenej dlažby na Svätoplukovom námestí  

Stanovisko:  

Výbor mestskej časti č. 2 – Staré Mesto  

je potrebné prizvať na zasadnutie VMČ Staré mesto II. dňa 10.02.2020 Ing. Halása a Ing. Šafárovú 

na 15,00 h + p. prednostu MsÚ, ktorému budú predostreté podnety na zlepšenie  

 

Odpoveď 2: Kruhový objazd na Župnom námestí 

Stanovisko:  

Výbor mestskej časti č. 2 – Staré Mesto  

Navrhuje, aby bol kruhový objazd riešený v spolupráci s ÚHA v náležitej estetickej kvalite, nie asfalt 

ani betón. (zachovať mačacie hlavy s pevným podkladom) – att: OIVaR 

 

Odpoveď 3: Individuálne garáže. 

Stanovisko:  

Výbor mestskej časti č. 2 – Staré Mesto  

žiada odbor majetku MsÚ o vyjadrenie, dokedy (termín) budú odstránené nelegálne garáže? Kedy 

končia nájomné zmluvy ostatným individuálnym garážam? att: Odbor majetku MsÚ 

 

Odpoveď 7: Vybudovanie chodníka na ulici Štefánikova trieda 92-106 

Stanovisko:  

Výbor mestskej časti č. 2 – Staré Mesto  

v súvislosti s pripravovanou parkovacou politikou žiada ÚHA o vypracovanie riešenia obytnej zóny 

v tejto lokalite s vyznačením možných parkovacích miest a so zapracovaným riešením na spomalenie 

dopravy v obytnej zóne. att: ÚHA 

 

Pripomienky VMČ Staré mesto II.:  

Mestské služby-SMS: 

Pripomienka občana: p. Zemeková tel. č. 037/6318256. 

Žiada o opravu chodníka na Mostnej 7, Nitra.  

 

 

 

V Nitre, dňa: 13.01.2020 

 

 

 

 

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

   sekretár VMČ č. 2               predseda VMČ č. 2 

 

 

 

 

 


