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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 06. 07. 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 8 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, Denisa Branikovičová,    MUDr. Peter Olajoš 

 

Ospravedlnení:  

PhDr. Ján Vančo PhD, Mgr. Ján Greššo, Ing. Roman Ágh MBA, JUDr. Oliver Pravda LL.M, Doc. 

PhDr. Martin Hetényi PhD. 

 

 HOSTIA: 

Ing. arch. Zuzana Mokrášová – ÚHA 

Bc. Filip Šándor – Streetfood park 

Obyvatelia Wilsonovo nábrežie, Nitra 

Eugen Géci  

Alexander Peter Jesenič  

 

 BOD 1/Pošta: 

 

Pošta 1 - žiadosť o vyhradenie parkovania – p. Barbora Peťovská 

Pošta 2 - Wilsonovo nábrežie - oprava cesty  

Pošta 3 - M.J.A.BK s. r. o, prenájom p, resp. kúpa č. pozemku, p. č.7999-20. 

Pošta 4 - p. primátor - Bc. Filip Šandor - Streetfood park 

Pošta 5 - MS Servis Nitra + MS Správa s.r.o. – urgencia - odstránenie havarijného stavu poškodenej      

               kanalizácie Spojovacia 9 - 11, 24 – 26 a Štefánikova trieda 92-106, Nitra 

Pošta 6 – p. Renáta Dodeková - úprava terénu 

Pošta 7 – Parkovanie - Mestský park Nitra 

Pošta 8 - Pešia zóna – smetné nádoby  

Pošta 9-  p. Branikovičová-bezpečnostná kamera v podchode OD Za Ferenitkou - Mostná ul., Nitra 

Pošta 10 – p. Alexander Peter Jesenič požiadavky – urgentne – Wilsonovo nábrežie, Nitra 

Pošta 11- p. Maruniak - žiadosť o vyjadrenie - parkovanie Staničná ul., Nitra 

Pošta 12- Správa bytov K a H, s. r. o., Štefánikova trieda 42, Nitra – neprerokované  

 

 BOD 2/Odpovede: 

 

Odpoveď 1 - PaVP - uz. 55/2020 - Parkovisko Štefánikova - uplatnenie reklamácie závad 

Odpoveď 2 – OKČaŽP - lokálna oprava – žiadosť od Službyt Nitra 

Odpoveď 3 – OVaR - dobudovanie parkoviska Párovská 11-13 

Odpoveď 4 - OKČaŽP-odstránenie betónovej platformy 

Odpoveď 5 – ÚHA – odstúpenie OŽP - kameň koše 
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 BOD 3/Rôzne 

 

 BOD 1/Pošta: 

 

 Pošta 4 – žiadosť od Bc. Filip Šandor - Streetfood park 

 

Prítomní:  

Bc. Filip Šándor – Streetfood park 

Ing. arch. Zuzana Mokrášová – ÚHA 

 

p. Král – zaradil Poštu 4  ako prvý bod rokovania. 

 

- dlhodobejšie zachytávame takéto žiadosti, treba na to spracovať koncepciu. Zisťoval som ako sme 

na tom na ÚHA. Asi sme sa nejako nepohli. V parku pribudli stánky s kávou, veľa ľudí sa pýta prečo 

oni môžu a iní nie.  

 

p. Šándor – predstavil svoj zámer, ktorým je vytvorenie miesta, kde sa bude sezónne, teda asi                          

od apríla do októbra každodenne podávať tzv. pouličné jedlo rôzneho charakteru. Je to projekt 

viacerých subjektov podnikajúcich v oblasti gastro služieb. Sme skupina 5 (firiem) – sme bratranci, 

ktorí robíme v gastrosektore. Venujeme sa streetfoodu rôznym druhom jedál, na rôzne štýly, 

kateringy, akcie. Rozmýšľame nad niečím stálym. Tých priestorov, kde by sme mohli variť v Nitre 

nie je veľa, preto sme sa rozhodli, nie len pre nás, ale aj pre iných, že by tým mohol byť streetfood 

park. Je to v blízkosti veľkého parkoviska, priestor, ktorý sme si zvolili je ten priestor (verejné WC),  

zadný vstup na hrad, chceli sme využiť na umiestnenie tzv. street food trakov, vytvoriť taký priestor 

pre nás a pre ostatných, aby si ľudia každodenne mohli dopriať rôzne druhy jedál. Chceli by sme 

vytvoriť 1 terasu, s využitím železa a dreva. Chceli by sme dať na začiatok kávu, nealko, výčap, 

sladké, samostatné jednotky schválené hygienou. Raz cez víkend doplniť o ďalšie stánky. Raz 

mesačne urobiť hudobný program, pozvať si konkurenciu. Zobrať do prenájmu toalety, starať sa o ne. 

Nemáme pripravený dizajn. Dodáme vizáž ako by tá terasa s tými autíčkami vyzerala, potom by sme 

ju chceli preskliť, aby sa tam dalo sedieť aj v zime. Chceli by sme robiť tematické večery. Konštrukcia 

terasy by bola rozmontovateľná.  

 

p. Bratinovičová – neuvažovali ste o takomto projekte na pešej zóne.  

 

p. Šándor – robíme v okolí Bratislavy, vinobrania, vianočné trhy každý rok. Toto je úplne nový 

projekt, je to novinka. Chceme obmieňať jedálniček, môžu tam byť vinobrania.  

 

p. Mokrášová – ÚHA dalo zatiaľ odpoveď nesúhlasnú. Rozprávali sme sa, či by sa nedalo ísť na to 

systémom veľkých miest, jednoduché kolesové predajničky. Toto by sa dalo zvážiť, stánky typu 

ustáliť sa na mieste, nemáme na ÚHA materiál, nemáme schválený manuál trhov. Potrebovali by sme 

koncepčný materiál.  

 

p. Dulíková – vy to budete zastrešovať, keby chcem predávať zmrzlinu, pripravíte miesta pre seba  

a iné prevádzky? Myšlienka je to super.  

 

p. Šándor – áno. Toto ešte nikto nikde nerobil.  

 

p. Heténiy – je potrebné ÚHA dať koncepciu.  

 

p. Mezei – kedy by ste začali? Do akej doby viete začať odo dňa odklepnutia na meste. Vieme ísť 

formou, že toto leto to skúsime ako to bude fungovať, ďalšie roky sa nadviaže spolupráca. 
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p. Šándor – keď poviete áno, začnú sa pripravovať zmluvy, terasa môže stáť do 3 týždňov. Čisto 

teoreticky 1,5 mesiaca. Chceme si dať urobiť dizajn na schválenie, aby to videl aj hlavný architekt. 

Ak by sa stihol koniec augusta, tak by sme to vyskúšali tento rok, ak nie tak na budúci rok. K druhej 

otázke, boli by sme radšej na viacej rokov, nebránime sa vyskúšať toto leto.  

 

p. Mokrášová – je to zatiaľ veľmi otázne.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 68/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o prenájom plochy za účelom vytvorenia Streetfood parku v meste Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

O d p o r ú č a 

p. Šandorovi v zmysle diskusie dodať Útvaru hlavného architekta a VMČ vizualizáciu a návrh 

umiestnenia prevádzok v priestore. 

 

Att.:    U Našich, s. r. o.  

Na vedomie:   p. primátor mesta Nitra  

 

Hlasovanie č.  1: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 1 - žiadosť o vyhradenie parkovania - Barbora Peťovská 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 65/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť o vyhradenie parkovania pre Barboru Peťovskú 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta, ak sú splnené všetky podmienky príslušného VZN, 

s dobou platnosti do doby platnosti predloženého parkovacieho preukazu č. 253802,                                       

t. j. do 30. 11. 2024.  

 

Att.:  Odbor dopravy MsÚ 

 p. Barbora Peťovská 

 

Hlasovanie č. 2: 

Prezentácia: 8 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo schválené. 
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 Pošta 2 - Wilsonovo nábrežie, Nitra - oprava cesty 

 

Prítomní:  p. Eugen Géci  

p. Alexander Peter Jesenič  

 

p. Král – privítal hostí a uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 66/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o opravu cesty na Wilsonovom nábreží, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a, 

vedúceho OVaR MsÚ 

o kontrolu, či súčasťou projektu rekonštrukcie kanalizácie bolo aj vyasfaltovanie - uvedenie cesty               

do pôvodného stavu. 

 

Komentár: 

VMČ sa pravdepodobne k žiadosti už vyjadrovalo a žiadame kontrolu plnenia minulého uznesenia, 

kde sme žiadali predložiť projekt-štúdiu ulice a vybudovania regulárnych parkovacích miest                 

(aj pre budúce rezidentné parkovanie) pre posúdenie, necenenie a možné zaradenie do zásobníka 

investícií VMČ. 

 

Att.:  OVaR MsÚ 

 

Hlasovanie č.  3: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 3 - M.J.A.BK s. r. o, prenájom p, resp. kúpa č. pozemku, p. č. 7999/20, Nitra 

 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 67/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o prenájom, resp. kúpu pozemku, p. č. 7999/20, Nitra pre spol. M.J.A.BK s. r. o,  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

nesúhlasí so žiadosťou o kúpu a nesúhlasí ani s prenájmom p. č. 7999/20. 

 

Att.:  Odbor majetku MsÚ 
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Hlasovanie č.  4: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 5 - MS Servis Nitra + MS Správa s. r. o. – urgencia - odstránenie havarijného stavu 

poškodenej   kanalizácie Spojovacia 9 - 11, 24 - 26 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 69/2020 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

urgenciu na odstránenie havarijného stavu poškodenej kanalizácie Spojovacia 9 - 11, 24 – 26, Nitra 

a Štefánikova tr. 92-106, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í  

s realizáciou a žiada zaradiť do zásobníka investičných akcií. 

 

Att.:  OVaR MsÚ 

 MS Servis Nitra s. r. o., Lipová 1, Nitra 

 

Hlasovanie č.  5: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 6 – p. Renáta Dodeková - úprava terénu 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 70/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť p. Renáty Dodekovej o úpravu terénu na Braneckého ul., Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í  

a odporúča vyvolať stretnutie Strediska mestských služieb s p. Dodekovou a dojednať úpravu terénu 

v rámci možností strediska. 

 

Att.:  Stredisko mestských služieb Nitra 

 p. Renáta Dodeková 
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Hlasovanie č.  6: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 7 - Parkovanie Mestský park v Nitre 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 71/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Informáciu o parkovaní v Mestskom parku v Nitre 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a presun bodu na ďalšie zasadnutie VMČ a premenovať materiál ako Parkovanie-Hradný 

kopec. 

 

 

 Pošta 8 - p. Janček - Stojisko smetné nádoby na pešej zóne 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 72/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Podnet na úpravu stojísk pre smetné nádoby na pešej zóne 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a, 

vyzvať správcu bytového domu (p. Prešinský), prípadne domového dôverníka na odstránenie 

smetných nádob z pešej zóny a ich premiestnenie do dvora tak, ako ich majú umiestnené ostatné 

bytové domy. Po presunutí smetných nádob žiadame Stredisko mestských služieb o symetrické 

posunutie dvoch lavičiek vždy oproti otvorom medzi stĺpmi so zeleňou. 

Ž i a d a, 

majiteľa pozemku na pešej zóne, pri hodinách, kde chýba budova, aby pokosil burinu prerastajúcu 

cez jeho plot na pešiu zónu. 

Att.:  Stredisko mestských služieb Nitra 

 

Hlasovanie č.  7: 

Prezentácia: 8 

za: 0 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
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 Pošta 9 - p. Branikovičová - bezpečnostná kamera v podchode OD Za Ferenitkou-Mostná 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o umiestnenie bezpečnostnej kamery v podchode OD Za Ferenitkou 1 – Mostná 3,5,7,9 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

O d p o r ú č a  spoločenstvu vlastníkov bytov realizovať kamerový systém vo vlastnej réžii. 

 

Na žiadosť p. Branikovičovej bola daná žiadosť stiahnutá z rokovania.  

 

 Pošta 10 – žiadosť p. A. P. Jeseniča, požiadavky: smetné nádoby na separovaný odpad                       

na  ul. Wilsonovo nábrežie 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 73/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Požiadavky p. Alexandra Petra Jeseniča – smetné nádoby na separovaný odpad Wilsonovo nábrežie 

2-8, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a, 

referenta pre odpadové hospodárstvo o preskúmanie žiadosti, či sú nádoby na separovaný odpad 

v akceptovateľnej  pešej  dostupnosti  od  vchodov  na  Wilsonovom  nábreží  2 a  4,  Nitra.  

V prípade, že nie, prosíme o ich doplnenie k bytovému domu. 

o p ä t o v n e      ž i a d a 

preveriť  staršiu  žiadosť  VMČ 2  o odstránenie  múrikov  bývalého  stojiska  pre  smetné   nádoby.  

VMČ požadoval na žiadosť obyvateľov jeho odstránenie. Podľa slov obyvateľov boli odstránené iba 

smetné nádoby, ale nie múrik. 

 

Att.:  Odbor ŽP MsÚ 

 

Komentár: 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

žiada referenta pre odpadové hospodárstvo (prípadne pracovníka NKS),  

o doplnenie údaju do predmetného VZN, o maximálnej pešej vzdialenosti (v metroch) od vchodu 

bytového domu po stojisko smetných nádob na zmiešaný odpad a o maximálnej pešej vzdialenosti                          

po stojisko k nádobám na separovaný odpad. Pribúdajú prípady, kedy sa obyvatelia sťažujú                   

na vzdialenosti, pričom z VZN nie je jasné, či napr. 200 m pešia dostupnosť je akceptovateľná, alebo 

nie. Nedá sa vychádzať z individuálnych pocitov obyvateľov, pre niekoho je aj 50 m 

neakceptovateľné. 

 

Hlasovanie č.  8: 

Prezentácia: 7 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
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 Pošta 11 - p. Maruniak - žiadosť o vyjadrenie parkovanie Staničná ul., Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 74/2020: VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o vyjadrenie - parkovanie Staničná ul., Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í   

s variantom 2 – zlegalizovanie a spoplatnenie pozdĺžneho parkovania, ale len na strane od parčíka. 

Šírku parkovacích boxov, kvôli zachovaniu čo najširšieho koridoru pre peších, navrhujeme 

podľa normy najnižšie možnú. Zo strany bytových domov požadujeme ponechať zákaz státia 

z dôvodu plánovaného budovania cyklotrasy AS-Štúrova. 

 

Att.:  Odbor dopravy  MsÚ 

 

Hlasovanie č. 9: 

Prezentácia: 7 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 12 – žiadosť o opravu MK Za Ferenitkou/Mostná 1,3,5,7,9 - Správa bytov K a H,                        

s. r. o., Štefánikova trieda 42, Nitra 

 

 

Daný bod bude prerokovaný na zasadnutí VMČ Staré mesto II. dňa 24.08.2020.  

 

 ODPOVEDE: 

 

 Odpoveď 1-PaVP - uz. 55/2020 - Parkovisko Štefánikova-uplatnenie reklamácie závad 

 

p. Král – uviedol žiadosť. VMČ berie odpoveď na vedomie.  

 

 Odpoveď 2 – OKČaŽP - lokálna oprava - žiadosť od Službyt Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť. VMČ berie odpoveď na vedomie.  

 

 Odpoveď 3-OVaR - dobudovanie parkoviska Párovská 11-13, Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť. VMČ berie odpoveď na vedomie.  

 

 Odpoveď 4-OKČaŽP - odstránenie betónovej platformy 

 

p. Král – uviedol žiadosť. VMČ berie odpoveď na vedomie.  

 

 Odpoveď 5-ÚHA – odstúpenie uznesenia na OŽP – kameň koše pred OD Tesco 

 

p. Král – uviedol žiadosť. VMČ berie odpoveď na vedomie.  
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 Odpoveď 6 - rozpočet k príjazdovej ceste Vikárska 5-7 

 

p. Král – uviedol žiadosť. VMČ berie odpoveď na vedomie.  

 

 

 

V Nitre, dňa: 12. 07. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

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

   sekretár VMČ č. 2               predseda VMČ č. 2 

 

 

 


