
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 01. 06. 2020 s týmto programom: 

 

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 10 členov z celkového počtu 13.  

 

Prítomnými členmi na zasadnutí boli menovite: 

Ing. Erik Král, Ing. arch., et Ing. Peter Mezei, Ing. Ivan Janček, JUDr. Tomáš Stoklasa,                                  

Ing. arch. Peter Rehák, , Ing. arch. Lívia Dulíková, Ing. Roman Ágh MBA, JUDr. Oliver Pravda 

LL.M, Denisa Branikovičová,   Doc. PhDr. Martin Hetényi PhD           

 

Ospravedlnení:  

PhDr. Ján Vančo PhD, Mgr. Ján Greššo, MUDr. Peter Olajoš 

 

Hostia:  

Mgr. Marin Horák – prednosta MsÚ 

p. Čentéš – Mestská polícia Nitra 

 

 HOSTIA: 

 

 BOD 1/Pošta: 

Pošta 1-OVaR-Bezbariérovosť na ul. Schurmannova-Nová ul. 

Pošta 2-OVaR-Bezbariérovosť na ul. Janka Kráľa-Nová ul.  

Pošta 3-OVaR-SO chodníkov v parku na Sihoti 

Pošta 4-OVaR-oprava nájazdu k parkovisku Vikárska 5-7 

Pošta 5-OVaR-SO chodníka Nábrežie za hydrocentrálou 

Pošta 6-OVaR- oprava -  prístupová komunikácia Vikárska ul. Nitra 

Pošta 7-OVaR - žiadosť o vybudovanie parkoviska Smetanova 8-10-12, Nitra 

Pošta 8-OVaR-žiadosť o SO Smetanova 1-6 

Pošta 9-OKČaŽP-žiadosť o vyhradenie parkovania - Dušan Janota, Štefánikova 87/98, Nitra 

Bio diverzitné lúky – VMČ berie na vedomie.  

 

 

 BOD 2/Odpovede: 

Odpoveď 1-ÚHA-oplotenie detského ihriska na parc. č. 1652-1 pri MŠ Mostná ul. 

 

 

 BOD 3/Rôzne 

 

 

 HOSTIA: 

 

p. Král - privítal členov VMČ a hostí. Chceli by sme byť informovaní, ako prebieha kontrola 

dodržiavania pravidiel počas pandémie COVID 19.  

 



p. Janček –  chcel by som sa spýtať, ako uplatňuje MsP novelu zákona o cestnej premávke,  pri 

jazde autom cez chodní. Na Coboriho ul. som si všimol, že tam stále stoja autá so všetkými 4 

kolesami na chodníku.  

 

p. Čentéš – uplatňujeme novelizáciu tohto zákona, rieši sa to aj blokovými pokutami. Čo sa týka 

Coboriho ul., tam sú vyhradené súkromné parkovacie miesta. Je tam nejaký problém, dám to 

preveriť. Pokiaľ vodič zastaví pri krajnici, je to povolené, ak má prekážku musel by zaparkovať 

hlbšie v chodníku, vtedy je už vodič riešiteľný. Na Štefánikovej  ul. sú kvetináče, tým pádom je im 

povolené parkovať tak, aby neparkovali celým vozidlom. Avizovali sme niekoľko takýchto 

problematických miest na Mestský úrad. Zo zadnej časti Mlynov nám parkujú autá, je tam 

súkromný pozemok.  Mlynom to nevadí, že chodia po chodníku. Preto sme vytypovali niekoľko 

miest, kde by sa mohla dať bariéra. Riešime to. Párovce, tam stoja vozidlá na krajnici. Niektorí si 

vytvorili, cez chodníky vjazd do svojich pozemkov (napr. Kukuli). Nie je vyznačený príjazd a nie je 

ani zaznačený v passporte. Na pešiu zónu, do Úspechu si ľudia prídu nakúpiť autom, dávame tam 

hliadku.  

 

p. Janček – Kvetináče nie sú dané šťastne, mali by sme požiadať SMS, aby boli kvetináče                               

na Štefánikovej ul. posunuté viac ku krajnici.  

 

p. Mezei – Pešia zóna – je potrebné dávať najvyššie pokuty takýmto vodičom, ktorí si idú nakúpiť.  

 

p. Král – S kolegom Mezeiom a Jančekom sme spracovali dokument, kde sme zmapovali viaceré 

kritické miesta s problematickým parkovaním na chodníkoch. K viacerým už máme aj vyjadrenie 

odboru dopravy a chceli by sme vyvolať stretnutie s KDI PZ. Týmto by som chcel poprosiť MsP, ak 

aj oni majú vytipované takéto kritické miesta v Starom meste, kde musia často represívne riešiť 

priestupky s parkovaním, aby nám zaslali takéto lokality a my to zosúladíme s našimi. Ja dúfam, že 

sa v tejto veci konečne pohneme a koniec koncov, čiastočne odbremeníme aj prácu MsP. 

 

p. Čentéš – Prepošleme problémové lokality.  

 

p. Branikovičová – Pred Ferenitkou pribudol mobiliár, doplnila sa pekná výsadba, má to efekt.  

 

p. Král – Ja sa možno ešte spýtam. Ako ste zvládali služby počas korony, asi ste dávali aj viaceré 

pokuty za porušovanie nariadení. Výška avizovaných pokút bola pomerne drastická. Ako ste 

obyvateľov pokutovali vy, MsP?  

 

p. Čentéš – Boli dávané blokové pokuty, padali aj v plnej výške, pamätám si ale osobne len jeden 

takýto prípad. Väčšinou sa dávali  20, 30, 50 € pokuty. Doteraz zabezpečujeme Borovú ul., kde 

máme v karanténe 1 dom. Býva tam asi 40 ľudí. Už sme tam mesiac, stráži sa tam spredu, zozadu, 

sú tam aj štátni policajti, niektorým sa karanténa skončila, niektorým začala, stále sa striedame. 

 

p. prednosta -  Chcel by som poďakovať MsP za veľkú flexibilitu. VMČ poďakoval za ich činnosť.  

 

p. Král – Aj výbor by chcel poďakovať MsP a rovnako aj MsÚ, akým spôsobom sa vám podarilo 

vysporiadať sa s touto situáciou. 

 

p. Král – To, prečo sme si pozvali pána prednostu sa týka 2 bodov. Jedným z nich je momentálna 

situácia okolo Parkového nábrežia a druhým je, nech si povieme, konkrétne kroky k tomu, ako by 

sme chceli kontrolovať odpovede a plnenie uznesení. Čo sa týka Parkového nábrežia, chcel by som 

vedieť, či je potrebné navrhnúť stretnutie s obyvateľmi, nejakú verejnú diskusiu.  

 

p. prednosta -  Chcel som sa dohodnúť na spolupráci. Obyvatelia sú ochotní si vybudovať 

parkovacie miesta sami. Evidujete tu na VMČ od týchto ľudí nejaké podnety? Je potrebné zosúladiť 



ako budeme postupovať. Chcel by som sa stretnúť s tými ľuďmi. Budú proti tomu, že im tam 

zoberieme zeleň. Dá sa určitá časť financovať z VMČ?  

 

p. Mezei – Ak zaplatia poplatok za rozvoj, tak tam bude nejaká čiastka, ktorá by mohla byť použitá  

na tento účel.  

 

p. Janček – Neviem o tom, že by si chceli zaplatiť parkovacie plochy, určite to nebude podľa 

normy, viem si predstaviť, že ak by sa chopili toho, že si vybudujú vlastné parkovacie miesta, tak 

by to skončilo pri tom, že tam vysypú štrk. Neviem si predstaviť, že by tam participovali nejakými 

500 €. Podľa mňa tam parkovali cudzí ľudia. Veľmi tam pomôže rezidentské parkovanie. 

Rezidentské parkovanie zreguluje túto lokalitu. 

 

p. Stoklasa – Tá ulica nie je spoplatnená, čiže sa uvoľnia parkovacie miesta pre rezidentov. Alebo                   

by sa mohol vyčleniť pri štadióne 1 parkovací pás cca 10 parkovacích plôch.  

p. Janček – keď bude rezidentské pozdĺžne parkovanie, tá dĺžka ulice postačuje.  

 

p. prednosta – Je zregulovaná vo VZN, mala by sa zaradiť do nejakej zóny.  

 

p. Mezei – VZN je predpripravená, ak by sme schválili 500 tis. €, ako rýchlo to vieme spúšťať? 

 

p. prednosta -  Parkovacie automaty spúšťať vieme, vieme ich aj pomerne rýchlo obstarávať, do cca 

2 mesiacov. 

 

p. Janček – Tie domy nemajú žiadne iné, iba na pozdĺžne státie.  

 

p. Ágh – Ja, ako člen komisie financovania vám môžem úprimne povedať, toho pol milióna tento 

rok podľa mňa nenájdeme. Nezavrhoval by som preto nejaké dočasné riešenia.  

 

p. prednosta -  Rezidenti nebudú musieť platiť. Navrhneme regulované parkovanie a navrhujem 

stretnutie s obyvateľmi Parkového nábrežie.  

 

p. Král – Dobre. Mohlo by to ísť z tvojej strany a mohol by si pozvať členov výboru na stretnutie 

s obyvateľmi Parkového nábrežia.  

 

Prejdime k tomu bodu 2. Kontrola plnenia uznesení VMČ – rozprávali sme sa, že ak odsúhlasíme 

nejaké uznesenie, nevieme riadne dohľadať, kde sa to zaseklo, či sa to realizuje alebo čo sa s daným 

podnetom, alebo uznesením deje. Začalo sa pracovať na excelovskej tabuľke, kde vidíme odpoveď 

daného odboru, to je síce fajn, ale chýba tam ešte niekoľko stĺpcov.  

 

p. prednosta – Totiž, ja som z minulého výboru dostal iba echo, že by ste si vedeli predstaviť niečo, 

ako Trello – K tomu môžem povedať, že prierezovo cez celý úrad, to nie je možné využívať. 

Dôležité je to, čo je cieľ, čo z tej tabuľky chcete vyčítať.  

 

p. Stoklasa – Poviem príklad: zavolá vám predseda VMČ – napr. oprava kanálu na tej a tej ulici -  je 

to hotové, nie je to hotové? Čo Vy z pozície prednostu, ako si to Vy viete skontrolovať? Ako zistíte 

stav danej veci? U koho to je, kto sa tomu venoval, poprípade venuje alebo či je problém vyriešený 

a ak je, v akej kvalite alebo v akom stave? 

 

p. prednosta -  najreálnejšie riešenie je zavolať vedúcemu odboru, ktorý je za to zodpovedný.  

 

p. Mezei – chcel by som na stretnutí predsedov VMČ  prezentovať kartu investičnej akcie, ide 

o popis investičnej akcie. Týkal by sa evidencie a komunikácie s investičným odborom a s inými 

odbormi, vrátilo by sa to k nám na výbor a  materiál by bol hotový na zaradenie do WY Drive-u. Ja 

sa ponúkam, minimálne časť spracujem do takejto podoby.  



 

p. Král  - Ak by boli investičné akcie týmto spôsobom spracované, bolo by to skvelé. Viem si 

predstaviť, že aj schvalovanie investičných akcií by sa riešilo omnoho jednoduchšie. Príde mi to 

veľmi prehladné a úplne postačujúce k tomu aby som vedel vyhodnotiť, či daná akcia je prioritov. 

Možno by bolo fajn, doplniť tam ešte nejakú kolonku hodnoty za peniaze, ale to by sme museli mať 

aj nejaké dátové oddelenie. 

 

p. prednosta – akčný plán bezbariérovosti má prepojiť mestské časti, spojovníky z autobusových 

zastávok ku školám v centre mesta.  

 

p. Mezei – trasy mám vypracované vo variante zvýšených priechodov. Mesto postupne 

debarierizuje chodníky, sú zaradené do zásobníka. Odpoveď na odkaz pre starostu by mala byť inak 

štylizovaná, aby výbor mestskej časti nevyzeral, že nechce vyhovieť.  

 

 

 BOD 1/Pošta: 

 

 

 Pošta 1 – OVaR – žiadosť - bezbariérovosť na ul. Schurmannova - Nová ul., Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 59/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o bezbariérovosť na ul. Schurmannova - Nová ul., Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a, 

zaradiť do zásobníka investičných akcií  

 

Att. OVaR MsÚ 

 

Hlasovanie č. 2 -  1 x  hlasovanie (hromadné) o zaradených investičných akciách do zásobníka: 

Prezentácia: 10 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 2 - OVaR – žiadosť - bezbariérovosť na ul. Janka Kráľa - Nová ul., Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 59/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o bezbariérovosť na ul. Janka Kráľa - Nová ul., Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a, 



zaradiť do zásobníka investičných akcií  

 

Att. OVaR MsÚ 

 

 

 Pošta 3 - OVaR –oprava súvislú chodníkov v parku na Sihoti 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 59/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o súvislú opravu chodníkov v parku na Sihoti 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a, 

zaradiť do zásobníka investičných akcií  

 

Att. OVaR MsÚ 

 

 

 Pošta 4-OVaR – žiadosť o opravu nájazdu k parkovisku Vikárska 5-7 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 60/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o opravu nájazdu k parkovisku Vikárska 5-7 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a, 

zaslať špecifikáciu necenenia  

 

Att. OVaR MsÚ 

 

Hlasovanie č. 3:  

Prezentácia:  

za:  

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 Pošta 5 – OVaR – žiadosť o súvislú opravu chodníka - Nábrežie za hydrocentrálou 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 61/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o súvislú opravu chodníka Nábrežie za hydrocentrálou  

VMČ č. 2 Staré Mesto  



ž i a d a,  

zaradiť do zásobníka investičných akcií  

ž i a d a  odbor dopravy  

ako príslušný odbor o prehodnotenie odstránenia stĺpika a následné oboznámenie VMČ o jeho 

odstránení    T: 1.7.2020 

 

Att.  OVaR MsÚ 

 Odbor dopravy MsÚ 

 

Hlasovanie č. 4:  

Prezentácia: 10 

za: 10 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 6 – OVaR – žiadosť o opravu prístupovej komunikácie Vikárska ul., Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Uvedená žiadosť bola stiahnutá z programu VMČ.  

 

 Pošta 7-OVaR-žiadosť o vybudovanie parkoviska Smetanova 8-10-12, Nitra 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 59/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť o vybudovanie parkoviska Smetanova 8-10-12, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a, 

zaradiť do zásobníka investičných akcií  

 

Att. OVaR MsÚ 

 

 

 Pošta 8 – OVaR - žiadosť o súvislú opravu ul. Smetanova 1-6, Nitra 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 59/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť o súvislú opravu ul. Smetanova 1- 6, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a, 

zaradiť do zásobníka investičných akcií  

 

Att. OVaR MsÚ 

 

 



 Pošta 9-OKČaŽP-žiadosť o vyhradenie parkovania - Dušan Janota 

 

p. Král – uviedol materiál.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 58/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť o vyhradenie parkovania- Dušan Janota, Štefánikova 87/98, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Súhlasí s vyhradením parkovania pre Dušana Janotu, Štefánikova tr. 87/98, Nitra 

 

Att. OKČ a ŽP MsÚ 

Dušan Janota, Štefánikova 87/98, Nitra 

 

Hlasovanie č. 1:  

Prezentácia: 10 

za: 10 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 BOD 2/Odpovede: 

 

 Odpoveď 1-ÚHA-oplotenie detského ihriska na parc. č. 1652-1 pri MŠ Mostná ul., Nitra 

 

p. Král – uviedol materiál.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 62/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Odpoveď oplotenie detského ihriska na parc. č. 1652-1 pri MŠ Mostná ul., Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Požadujeme navrhnúť termín tvaro-miestnej obhliadky v zastúpení (p. Ágh) 

 

Att. ÚHA MsÚ 

 

Hlasovanie č. 5:  

Prezentácia: 10 

za: 10 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 BOD 3/Rôzne 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 59/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  



Prerokoval návrhy investičných akcií: 

1. trvalá úprava priestoru "briežku" a schodov pri potravinách pri autobusovej stanici, smerom             

k bytovým domom 

2. dokončenie komunikácie, ktorá vedie až na železničnú stanicu (časť pozemku je mestská - foto 

v prílohe) 

3. dokončenie chodníka na zoborský most pre chodcov ku schodíkom na moste (z oboch strán 

mosta) viď foto 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a, 

zaradiť do zásobníka investičných akcií  

 

Att:  OVaR MsÚ 

 

 

 p. Ágh – súvislá oprava povrchov peších a cestných komunikácií vo vnútro bloku Wilsonovo 

nábrežie/Za Ferenitkou by sa dala financovať z IROPu, ide o zeleň cca 200 tis. €.                    

Opravy, osvetlenie, komunikácie by museli ísť z rozpočtu mesta cca 500 tis. €, čo nie je 

reálne. Navrhol som, aby sme využili peniaze, čo máme na opravu komunikácie, nemenilo 

by sa osvetlenie, nebudovali by sa parkovacie miesta. Uchádzali by sme sa o peniaze z 

grantu. Očakáva sa od nás, že prijmeme uznesenie, aby začali súťažiť. 

 

 

 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 63/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

žiada odbor investičnej výstavby a rozvoja  

o realizáciu súvislej opravy povrchov peších a cestných komunikácií vo vnútro bloku Wilsonovo 

nábrežie/Za Ferenitkou zo zdrojov schválených na revitalizáciu tohto vnútro bloku vo výške                     

110 tis. eur.  

 

Att:  OVaR MsÚ 

 

Hlasovanie č. 6:  

Prezentácia: 10 

za: 10 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 p. Janček – dočasné riešenie pred OD Tesco je potrebné  dať preč kameň koše a nechať tam 

kvetináče. 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 64/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

žiada  

o odstránenie gabiónov-kameňo-košov pred bývalým obchodným domom Tesco a požaduje 

ponechať iba drevené kvetináče so zeleňou. 

Tie by mali byť rovnomerne rozmiestnené v 1. rade pozdĺž cestnej komunikácie vo vzdialenosti               

0,5 m od jej kraja a vo vzdialenosti 1,5 m od seba. Poloha prvého kvetináča od svetelnej križovatky 

môže byť zachovaná, ostatné prosíme rozmiestniť podľa vyššie uvedeného ďalej, proti smeru jazdy. 



 

Att: Mestské služby Nitra  

 

Hlasovanie č. 7:  

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

V Nitre, dňa: 02. 06. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

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

   sekretár VMČ č. 2               predseda VMČ č. 2 

 

 

 

 


