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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 elektronickou formou ZOOM                              

dňa 14. 04. 2020 s týmto programom: 

 

Zasadnutie v elektronickej forme formou Zoom 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 9 členov z celkového počtu 13.  

 

Prítomnými členmi na zasadnutí boli menovite: 

Ing. Erik Král, Ing. arch., Ing. Peter Mezei, Denisa Branikovičová, Ing. Ivan Janček, JUDr. Tomáš 

Stoklasa, Ing. arch. Peter Rehák, Ing. arch. Lívia Dulíková, Ing. Roman Ágh MBA, Mgr. Ján Greššo 

 

Ospravedlnení:  

JUDr. Oliver Pravda LL.M, MUDr. Peter Olajoš, Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Ján Vančo, 

PhD 

 

 BOD 1/ Odpovede: 

Odpoveď 1 - OKČaŽP-vybudovanie priechodu pre chodcov MK Hodžova, Nitra 

Odpoveď 1-1- OIVaR- vybudovanie priechodu pre chodcov MK Hodžova, Nitra 

Odpoveď 2 - OKČaŽP- posunutie stredovej deliacej čiary-Sládkovičova ul., Nitra 

Odpoveď 2-2- OIVaR- posunutie stredovej deliacej čiary-Sládkovičova ul., Nitra 

Odpoveď 4 - OKČaŽP-križovatka Štefánikova-Štúrova a Holého-Štúrova 

Odpoveď 5-  OKČ a ŽP- Štefánikova tr. 92-106 

Odpoveď 6 - Stav.odb.-výsledok štát. dohľadu-RD-p. Bihari Peter 

Odpoveď 7- chodník na Hviezdnej ul. 

 

 

 BOD 2/Pošta: 

Pošta 1- OKČaŽP - žiadosť o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre zásobovanie   

                               - Kmeťkova ul. 

Pošta 2 – OIVaR - Posunutie stredovej deliacej čiary-Sládkovičova 

Pošta 3 - OIVaR - Posunutie stredovej deliacej čiary-Sládkovičova 

Pošta 4 – p. Ladislav Lenčéš - žiadosť opravu PK na Vikárskej ulici 

Pošta 5 - OZ Helpi odpoveď 

 

 

 BOD 1/ Odpovede: 

 Odpoveď 1 - OKČaŽP-vybudovanie priechodu pre chodcov MK Hodžova, Nitra 

 Odpoveď 1-1- OIVaR- vybudovanie priechodu pre chodcov MK Hodžova, Nitra 

 

p. Mezei – takéto drobné akcie môže robiť Stredisko Mestských služieb.  

 

p. Greššo – súhlasím s p. Mezeiom. So SMS a fy Lemus sa to dá spraviť. Odstúpme                       

to Stredisku MS, aby to zrealizovali. Je potrebné informovať p. Halása, že to bude riešené              

cez MS. 
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Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 37/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Odpoveď o vybudovaní priechodu pre chodcov MK Hodžova, Nitra 

Ž i a d a   Stredisko Mestských služieb Nitra 

o zrealizovanie a vybudovanie priechodu pre chodcov na MK Hodžova 

 

Att.  Stredisko Mestských služieb Nitra 

 OIVaR MsÚ 

 

Hlasovanie č. 1:  

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa:  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Odpoveď 2 – OKČaŽP - Posunutie stredovej deliacej čiary-Sládkovičova ul. 

 Odpoveď 2- 2 - OIVaR- Posunutie deliacej čiary-Sládkovičova 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto 

Uznesenie č. 38/2020:   

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Odpoveď -  Posunutie stredovej deliacej čiary – Sládkovičova ul., Nitra  

Ž i a d a  

vyriešiť túto situáciu v prospech MHD bez potreby stavebnej úpravy 

 

Att:  OIVaR MsÚ 

 OKČaŽP MsÚ 

 

Hlasovanie č. 2:  

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa:  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Odpoveď 4 - OKČaŽP- trvalé dopravné značenie C25 - križovatky Štefánikova ul. x Štúrova 

ul. a Holého ul. x Štúrova ul.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto 

Uznesenie č. 39/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Odpoveď OKČaŽP - trvalé dopravné značenie C25 - križovatky Štefánikova ul. x Štúrova ul. 

a Holého ul. x Štúrova ul.  

O d p o r ú č a  

Situáciu doriešiť s p. Ing. Ivanom Jančekom  
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Att: OKČaŽP 

Hlasovanie č. 3:  

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa:  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Odpoveď 5 -  OKČ a ŽP - Štefánikova tr. 92-106, Nitra 

 

p. Janček – trváme na meandri, p. Ing. Maruniak to zakomponuje do štúdie.  

 

p. Branikovičová – prečo nerátame s chodníkom?  

 

p. Janček – nie je tam dostatočná šírka.  

 

p. Mezei – výhľadovo to bude obytná zóna. 

 

p. Dulíková – keď to projektant urobí dobre, policajti to nemajú prečo neschváliť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto 

Uznesenie č. 40/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Odpoveď OKČ a ŽP s vyjadrením KDI PZ – o zriadenie obytnej zóny na Štefánikovej tr. 92-106, Nitra   

VMČ č. 2 Staré Mesto  

trvá na svojej pôvodnej požiadavke s tým, že pán Ing. Matúš Maruniak to zakomponuje                                      

do svojej štúdie danej lokality 

 

Att:  OKČ a ŽP MsÚ  

 Ing. Matúš Maruniak MsÚ 

 

Hlasovanie č. 4:  

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa:  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Odpoveď 6 - Odbor stavebného poriadku MsÚ - Výsledok štátneho dohľadu-RD- p. Peter Bihari  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto 

Uznesenie č. 41/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Odpoveď - Odbor stavebného poriadku MsÚ - Výsledok štátneho dohľadu - RD - p. Bihari Peter 

B e r i e   n a   v e d o m i e  

 

 

 Odpoveď 7 -  OKČ a ŽP - chodník na Hviezdnej ul. 

 

 



4 
 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto 

Uznesenie č. 42/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Odpoveď OKČaŽP - chodník na Hviezdnej ul.  

B e r i e  n a  v e d o m i e  

 

 

BOD 2/POŠTA 

 

 Pošta 1 – OKČaŽP - žiadosť o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre zásobovanie 

- Kmeťková ul., Nitra 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto 

Uznesenie č. 43/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre zásobovanie - Kmeťková ul., Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

nesúhlasí s vyhradením navrhovaného zásobovacieho miesta a trváme na pôvodnom návrhu 

 

Att:  OKČ a ŽP MsÚ  

 

Hlasovanie č. 5:  

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa:  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 2 – OIVaR - Posunutie stredovej deliacej čiary-Sládkovičova ul., Nitra 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Žiadosť bola prerokovaná v predchádzajúcom bode – uznesenie č. 38/2020 

 

 Pošta 3 – OIVaR - Vybudovanie priechodu pre chodcov MK Hodžova 

 

Žiadosť bola prerokovaná v predchádzajúcom bode – uznesenie č. 37/2020 

 

 Pošta 4 – p. Ladislav Lenčéš - žiadosť o opravu prístupovej komunikácie na Vikárskej ulici 

 

p. Mezei – budem žiadať od p. Muziku sumár ciest na opravu.  

 

p. Greššo – Vikárska ul. – zrealizovali sa parkoviská na Vikárskej 1,3, detské ihrisko na Vikárskej 

9,11. Parkovisko by sa malo súťažiť. Zostáva tam osvetlenie, malo by to byť cca 35 tis. €.                              

Celá komunikácia je na úrovni 270 tis. €.  Je potrebné požiadať  OIRaV o možnosť etapizácie. Majú 

projekt revitalizácie Pároviec, aktualizovať cenu, predložiť plán etapizácie na 3 roky.  

 

p. Mezei – stotožňujem sa p. Greššom, zosumarizujeme si požiadavky za Staré mesto.  

 

p. Janček – vnútro blok Ferenitky ideme dávať ako projekt revitalizácie. Prečo nejdeme zaradiť                      

aj Vikársku ul. ako projekt revitalizácie. Zeleň si dáme preplatiť z projektu EÚ.  
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p. Greššo – Vikárska ul. -  zelene je v projekte zanedbateľné %  oproti spevneným plochám, vôbec 

by som nešiel do toho na Vikárskej ul..  

 

p. Janček – cesta by bol oprávnený výdavok, iba samotný box by bol neoprávnený výdavok.  

 

p. Rehák – budeme im budovať asfaltové prístupy, to je komfort.  

 

p. Greššo – poďme spraviť len prepoj.  

 

p. Mezei – je to pojazdný chodník.  

 

p. Mezei – je potrebné vyžiadať podklady ako je to riešené, etapizáciu, doloženie projektu                                 

a preverenie eurofondov.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto 

Uznesenie č. 44/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

P r e r o k o v a l  

Žiadosť p. Ladislava Lenčéša o opravu prístupovej komunikácie na Vikárskej ulici, Nitra  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a  OIVaR MsÚ 

o predloženie návrhu možnosti etapizácie komplexného projektu, podľa projektu „Revitalizácie 

Pároviec“  

žiadame OIVaR MsÚ 

o doloženie projektu na  najbližšie rokovanie VMČ (termín 11.5.2020)  

a žiadame preveriť možnosť čerpania eurofondov  

 

Att:  Ladislav Lenčéš, Vikárska 15, Nitra 

OIVaR MsÚ 

 

Hlasovanie č. 6:  

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 5 - OZ Helpi - odpoveď 

 

p. Král – žiadajú od nás vytypovanie miesta, kde si vieme predstaviť, že by tie skrinky mohli byť 

umiestnené. 

 

p. Greššo – musí im to odporučiť ÚHA, nie sme orgán na umiestňovanie stavieb.  

 

p. Stoklasa – z hľadiska hygienických parametrov by som to nateraz ponechal bokom.  

 

p. Mezei – berieme na vedomie a budeme sa tým zaoberať po skončení Corona krízy.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 45/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval 
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Odpoveď od OZ Helpi 

B e r i e    n a  v e d o m i e  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

sa bude žiadosťou zaoberať keď sa zmení situácia v oblasti verejného zdravia 

 

Att:  OZ Helpi  

  

Hlasovanie č. 7:  

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

BOD/Rôzne 

 

 p. Greššo – mali by sme dočerpať financie. Je potrebné vaše postrehy zosumarizovať.                             

Je potrebné riešiť prepadnuté časti vozovky, dažďové vpuste na Schurmannovej ul., Mali by 

sme to vedieť zvládnuť aj mimo investičné akcie.  

 

 p. Král – je potrebný harmonogram od p. Muziku - SMS.  

 

 p. Mezei – malo by to byť zoradené podľa dôležitosti, aby sa to postupne riešilo.  

 

 p. Král – plánujeme si spraviť stretnutie s p. Lančaričom, ohľadne zelene. Je veľa miest, kde 

vieme zeleň doplniť, líniové pásy, kde nevedú siete ak máte záujem môžete prísť, dať  nejaké 

návrhy kde by mohli byť kríky a stromy. Zanalyzujeme, či je tam možnosť niečo vysadiť.  

 

 p. Rehák – systém upratovania ulíc: Je potrebné zistiť, či Mestské služby Nitra môžu  čistiť 

(blokové čistenie) celé ulice.  

 

 p Janček – vidím to reálne, bola by tam použitá tá istá značka, ktorú využívajú pri striekaní  

vodorovného značenia.  

 

 p. Král – budem komunikovať s Mestskými službami Nitra o  blokovom čistení ulíc 

s umiestnením dopravného značenia úseku, ktorý budú čistiť,  

 požiadavka od p. Vanča – je potrebný doložiť zo SMS – harmonogram čistenia mesta. 

 

 p. Branikovičová – schody pri Vinárskych je tam stavebná uzávera – je potrebné opraviť jamy, 

chodia tadiaľ turisti – je to potrebné riešiť cez SMS,  

 je potrebné zistiť cez SMS či sú skontrolované stromy v parku na Sihoti – bol tam pád 

obrovského konára 

 

 p. Greššo – hlavný architekt mesta Nitra si to zobal na starosť, že to vyrieši komplexne, 

 boli rozsiahle orezy v parku možno až rúbaniská, sú vypílené topole, ktoré boli choré 

p. Greššo sa odpojil.  

 

 p. Ágh – v novembri minulého roku sme požiadali ÚHA o vypracovanie návrhu riešenia 

ihriska na Predmostí, V decembri sme dostali odpoveď, že po tvaro miestnej obhliadke – 

žiadosťou zo dňa 25.11.2019 o doriešenie vhodného oplotenia detského ihriska Na Predmostí, 

Nitra. 

VMČ obdržalo odpoveď ÚHA pod p. č. 19916/2019 s uvedením nasledovného:  

„Trasovanie oplotenia  a jeho presné vytýčenie bude navrhnuté po vykonaní tvaro miestnej               

obhliadky projektantom.“ Do dnešného dňa VMČ č. 2 Staré mesto neobdržal žiaden návrh.  
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VMČ č. 2 Staré Mesto žiada o vypracovanie návrhu do 6.5.2020  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 46/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Žiadosťou zo dňa 25.11.2019 o doriešenie vhodného oplotenia detského ihriska Na Predmostí, Nitra 

obdržalo odpoveď ÚHA pod p. č. 19916/2019 s uvedením nasledovného:  

„Trasovanie oplotenia  a jeho presné vytýčenie bude navrhnuté po vykonaní tvaro miestnej obhliadky 

projektantom.“ Do dnešného dňa VMČ č. 2 Staré mesto neobdržal žiaden návrh.  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

žiada o vypracovanie návrhu do 6.5.2020  

 

Att:  ÚHA MsÚ 
 

Hlasovanie č. 8:  

Prezentácia: 8 

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 1 (p. Mezei) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

V Nitre, dňa: 14. 04. 2020 

 

 

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

   sekretár VMČ č. 2               predseda VMČ č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


