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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 21. 09. 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  13 členov z celkového počtu 13.  

 

Prítomnými členmi na zasadnutí boli menovite: 

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

Janček,  Ing. arch. Peter Rehák, , Ing. arch. Lívia Dulíková, Denisa Branikovičová,   Doc. PhDr. Martin 

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

MBA – prišiel na zasadnutie neskôr 

 

 

Ospravedlnený:  

-  

 

Hostia:  

Mgr. Henrich Varga – poradca pre komunikáciu 

p. Fačkovcová – Štúrova 14,16, Nitra – zástupkyňa obyvateľov 

 

 HOSTIA: 

 

p. Král privítal prítomného p. Mgr. Vargu.  

 

p. Varga – Ďakujem za pozvanie. Reagujem na debatu, ktorá zaznela aj na VMČ. Vianočné trhy by bolo 

vhodné dať na vyššiu úroveň. Rozhodli sme sa, že Vianočné trhy rozšírime, pôjdeme na Župné námestie 

a na Vŕšok, vytvoríme trojuholník. Zriadili sme  pracovnú skupinu, kultúra, ÚHA, Mestské služby. Gro 

mestečka zostane zachované. Čo sa týka Vršku – téma bude dobročinnosť, charita, bolo to prerokované 

s Biskupským úradom, kostolík - spievali by sa tam koledy, 4 stánky s občerstvením. Župné námestie - 

ťahákom bude klzisko. Bude to určite potešenie pre deti a rodičov, kvalitné gastro v štýle moderného 

gastra. Zóna parkoviska, by sa na mesiac vyčistila a vznikla by gastrozóna.  Priestor na Farskej ul. 

smerom na J. Wuruma, riešime aby sme dopravu stíšili.  

 

p. Greššo – ako sme s elektrickou kapacitou?  

 

p. Varga – sme v poriadku, nebude sa zvyšovať kapacita.  

 

p. Branikovičová – na Kupeckej ul. bude tiež niečo? Je potrebné obrátiť sa na prevádzky na Kupckej ul., 

aby sa tiež zapojili.  

 

p. Varga – tam to nie je nutné.  

 

p. Greššo – je treba byť férový k gastro-stánkarom, aby boli upovedomení o tom, že budú mať aj                           

na Kupeckej vytiahnuté terasy.  
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p. Vančo – prevádzkujeme 10 rokov stánok Maltézskych rytierov. Skôr by som sa prikláňal, keby to bolo 

smerované na pešiu zónu.  Mesto Trnava má stánky iba na námestí a na pešej zóne. Vy blokovanie 

parkovania na mesiac, ľudia s tým nebudú súhlasiť.  

 

p. Mezei – možno by bolo vhodné stánky namiešať aj s charitou. Parkovania by som sa vôbec nebál.  

 

p. Pravda – nemyslím si, že obyvatelia nebudú mať kde parkovať. Treba zabezpečiť, aby ľudia ktorí tam 

bývajú mali kde parkovať. Rezidenčné parkovanie na mesiac pre tých obyvateľov čo tam bývajú.  

 

p. Varga – večer je parkovisko prázdne.  

 

p. Vančo – skúsme vytvoriť vlastný monitoring, po skončení Vianoc či to malo úspech. Či ľudia tam 

chodili, či zarobili predajcovia.  

 

p. Janček – je potrebné predĺžiť dobu prenájmu na terasy na Kupeckej do konca roka, aby to bolo 

legislatívne v poriadku.  

 

p. Mezei – mal by sa urobiť nejaký dotazník – anketu, alebo mať stánok. Medzi predávajúcimi aj 

návštevníkmi. 

 

p. Král – kapacitne sme ako so stánkami.  

 

p. Varga – na Župné námestie si privezú Food traky, na Vŕšku by sme zakúpili 4 stánky, ktoré by bo boli 

aj na iné akcie (1 ks- 700 €/stánok).  

 

p. Pravda – smerové značky ako odkaz na ďalšie lokality trhov.  

 

p. Varga – doprava – uvažujeme zapojiť vláčik vyzdobený do Vianočného šatu.  

 

 

 Bod Štúrova 14,16, Nitra – rezidenčné parkovanie. 

 

 

p. Faškovcová – informovala o situácii s parkovaním na Štúrovej ul. 14,16, Nitra – bolo nám od                              

p. Priklera oznámené, že tam dá rampu. Situáciu s rezidenčným parkovaním je potrebné doriešiť. Je tam 

potrebné vyriešiť aj blízkosť parkovania a postavenie múrika, aby nám neparkovali na pivniciach a aby 

tam neparkovali cudzí ľudia.  

- ďalej sa mi nepáči, že autá chodia po trávniku pri Ruži, po cestičke k Hyparku, obídu zábranu chodia 

autami.  

 

p. Janček – chodník pri rieke – je tam značka cyklistu. Bežec a chodec tam nemá čo robiť. Spustiť 

cyklistov popod hrádzu, to je otázka PD, problém evidujeme. Parkovanie - ak Vám tam parkujú blízko 

k výkladom, navrhol by som osadiť zarážky. Najjednoduchšia cesta je spoplatniť parkovanie pred ich 

domom. Je to len osadenie značky a tvaro miestnej obhliadky.  

 

p. Greššo – rampu, ktorú chce osadiť p. Prikler, musí odsúhlasiť Mesto. Ak by tam bola rampa, tak by 

musela byť čipová karta aj pre obyvateľov bytového domu Štúrova 14,16, Nitra.  

 

Prišiel p. Ágh na rokovanie VMČ.  
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Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 112/2020 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Informáciu o parkovaní na ul. Štúrova  14, 16,  Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

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

Informáciu od pani Fačkovcovej o problematike parkovania a navrhuje parkovisko pred obytným 

domom Štúrova 14,16, Nitra   

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a  

Zaradiť parkovisko pred OD Štúrova 14,16, Nitra do systému plateného parkovania podľa VZN 

8/2014 

 

Att.  Odbor dopravy MsÚ 

 

Hlasovanie č. 11: 

Prezentácia: 12 

za: 12 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 BOD 1/Pošta: 
 

Pošta 1  - OPS - Kmeťkova ul., Nitra - parkovanie 

Pošta  2 - Parkovanie - Hradný kopec 

Pošta 3 – Službyt - žiadosť výber nájomcu, Poliklinika Párovce 

Pošta 4 – OM - žiadosť-Dolnomestský komposesorát 

Pošta 5 – Odkaz – Farská ul., Nitra -  poškodený chodník 

Pošta 6 - M. Horváth - nepovolené parkovanie na Kmeťkovej ul., Nitra 

Pošta 7 – Parkovisko - Smetanova ul., Nitra - žiadosť o stanovisko 

Pošta 8 - žiadosť o SO chodník Hollého ul., Nitra 

Pošta 9 - žiadosť SO chodník Bratislavská ul., Nitra 

Pošta 10 - žiadosť vyjad. k zriadeniu vec. bremena Západoslovenská distribučná a. s. VILLA City 

Pošta 11 - žiadosť o vyjadrenie - prísediaci Okresný súd Nitra 

Pošta 12 - OIVaR-SO Chodník Braneckého ul. 

Pošta 13 – OM - žiadosť o vyjadrenie – Veverko s. r. o.  

Pošta 14 – OM - žiadosť o vyjadrenie k výpožičke T. Abbasová a Bartíková 

Pošta 15 – Stanica – zbená nádoba na striekačky  

 

 Odpovede: 

k uz. 75-2020 – rozpočtové  opatrenie Oprava pešej zóny 

k uz. 77-2020- parkovisko Štefánikova 116-11 
Požiadavka Fontána MsÚ – odpoveď 

KPU - uz. 18-2020 – odstúpenie - poplatok za Tabáň 

k uz. 67-2019 - parkovacie miesta Bernolákova 4,6,8, Nitra 

 

BOD 3/Rôzne 
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 BOD 1/Pošta: 

 

Pošta 1  - OPS - Kmeťkova ul., Nitra - parkovanie 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 105/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Požiadavku na parkovanie na ul. Kmeťková, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

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

 

Att.  OVIaR MsÚ 

 OPS 

 

Hlasovanie č. 1: 

Prezentácia: 12 

za: 12 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta  2 - Parkovanie - Hradný kopec, Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

p. Mezei –  vodorovné dopravné značenie + zóna regulovaného státia (tí čo majú karty).  

 

p. Janček – momentálny systém je, že by tam musel byť dennodenne policajt. Za súčasného stavu to 

nemôže tak zostať. Rozmýšľali sme nad rampou a stĺpikmi. Boli by zamedzené vstupy aj pre ľudí, ktorí 

idú len ľudí vysadiť. Čiže navrhujeme vyznačiť miesta na parkovanie - modro vyznačených parkovacích 

miest, dolu vychádza 22 parkovacích miest. Bolo by tu regulované parkovania, platili by karty, ale 

zároveň by malo výnimku zásobovanie na  naloženie a vyloženie tovaru. Vylúčili sme parkovacie hodiny 

a sms. Celkovo vychádza cca 30 parkovacích miest.  

 

p. Vančo – v zásade by bolo dobré dokomunikovať to s cirkvou, aby prišlo ku konsenzu s nimi.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  122/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Požiadavku na parkovanie na Hradnom kopci, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í  

a podporuje myšlienku navrhovaného riešenia režimu parkovania v areáli hradného kopca  

o d p o r ú č a   a    ž i a d a  odbor dopravy MsÚ   

zvolať rokovanie s predstaviteľmi Biskupského úradu Nitra a následne rokovanie s KDI PZ Nitra 

 

Att.  Odbor dopravy MsÚ 
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Hlasovanie č. 12: 

Prezentácia: 13 

za: 13 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Pošta 3 – Službyt - žiadosť výber nájomcu, Poliklinika Párovce 

 

p. Král – uvedená žiadosť bola na podnet p. riaditeľa SLUŽBYT Nitra s. r. o. stiahnutá z rokovania.  

 

 Pošta 4 – OM - žiadosť- Dolnomestský komposesorát 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 106/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť – Dolnomestský komposesorát – nájomná zmluva 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a   

doplniť o vyjadrenie ÚHA MsÚ 

 

Att.  Odbor majetku MsÚ 

 

Hlasovanie č. 2: 

Prezentácia: 12 

za: 12 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 5 – Odkaz – Farská ul., Nitra -  poškodený chodník 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 107/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Požiadavku na opravu - poškodený chodník na Farskej ul., Nitra 

ž i a d a, 

zaradiť do zásobníka investičných akcií 

 

Att.  OIVaR MsÚ 

 

Hlasovanie č. 3: - annblock hlasovanie o pošte pod por. č.  5, 9, 12 

Prezentácia: 12 

za: 12 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenia boli schválené. 
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 Pošta 6 - M. Horváth - nepovolené parkovanie na Kmeťkovej ul., Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 110/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Podnet na nepovolené parkovanie na Kmeťkovej ul., Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

O d p o r ú č a  

Opakovane žiadame SMS o odstránenie zatrávňovacej rohože a žiadame výsadbu vzrastlých kríkov 

 

Att.  SMS – p. Šterdasová 

 

Hlasovanie č. 4: 

Prezentácia: 12 

za: 12 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 7 – Parkovisko - Smetanova ul., Nitra - žiadosť o stanovisko 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 111/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o vybudovanie parkoviska na Smetanovej ul., Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

O d p o r ú č a  

použitie a umiestnenie trvalého dopravného zariadenia parkovacích stĺpikov. (OKČaŽP-6069-54ur-

TDZ/2017 z 22.6.2017) 

 

Att.   Komisia pre mobilitu – Odbor dopravy 

 

Hlasovanie č. 5: 

Prezentácia: 13 

za: 12 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Olajoš)  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 8 - žiadosť o SO chodníka Hollého ul., Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 113/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  
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Prerokoval  

Žiadosť o SO chodníka na Hollého ul., Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ďakuje OIVaR MsÚ 

za cenový odhad predpokladanej SO chodníka na Hollého ulici, nakoľko je v pláne túto ulicu riešiť 

komplexnou revitalizáciou, ako celomestskú investičnú akciu 

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

 

Att.  OIVaR MsÚ 

Odkaz pre starostu 

 

Hlasovanie č. 6: 

Prezentácia: 12 

za: 12 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 9 - žiadosť SO chodníka Bratislavská ul., Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 108/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o SO chodníka na Bratislavskej ul., Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

O d p o r ú č a  

zaradiť do zásobníka investičných akcií 

 

Att.  OIVaR MsÚ 

Odkaz pre starostu 

 

 

 Pošta 10 - žiadosť vyjadrenie k zriadeniu vec. bremena Západ. distribučná a. s. VILLA City 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 114/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vec. bremena Západoslovenská distribučná a. s. VILLA City 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í m e  za podmienky: 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a, 

viesť siete v chodníku mimo zeleň na ulici Nová, Schurmannova a Janka Kráľa pozdĺž hlavnej cesty. 

Žiadame chodníky v celej šírke uviesť do pôvodného stavu.  

 

Att.:  Odbor majetku MsÚ 
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Hlasovanie č. 7: 

Prezentácia: 12 

za: 12 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 11 - žiadosť o vyjadrenie - prísediaci Okresný súd Nitra (Mgr. Vojtech Fray, Ing. Jozefa 

Danova, p. Darina Zlatošová) 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 115/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o vyjadrenie – prísediaci Okresný súd Nitra  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

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

Kandidátov na prísediacich Okresného súdu Nitra  

 

Att.:  Referát právny MsÚ 

 

Hlasovanie č. 8: 

Prezentácia: 12 

za: 12 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 12 - OIVaR- SO - chodník Braneckého ul., Nitra  

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 109/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o SO Chodník Braneckého ul. 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a, 

zaradiť do zásobníka investičných akcií 

 

Att.:  OVIaR MsÚ 

 

 

 Pošta 13 – OM - žiadosť o vyjadrenie – Veverko s. r. o.  

 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

p. Janček – nepredávajme majetok mesta. Prenajmime budovu na 99 rokov, nechajme si pozemok.  
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Môžeme vymeniť budovy za budovu a pozemok na Piaristickej ul., ak chce realizovať zámer, bude musieť 

kooperovať s nami, niečo nám bude musieť doplatiť. 

 

p. Greššo – mesto nemá finančné zdroje, aby si opravovalo konkrétne túto budovu. Primárne 

neodmietajme súkromné investície, poďme to využiť. Súhlasím s tým, aby sa majetok nepreviedol. Boli 

by uzatvorené zmluvy o budujúcej zmluve s odkladacími podmienkami, tak isto vieme používať jeho 

budovu. Pozemok aj budova zostane stále naša, pokiaľ on bude rekonštruovať. Je potrebné vopred 

dohodnúť veci, následne po rekonštrukcii previesť majetok. Musí sa presťahovať archív.  

 

p. Dulíková – problémom je, že nevieme nájsť domu funkciu, prečo tomu nevieme nájsť funkciu 

a nevieme nájsť peniaze?  

 

p. Branikovičová – poznám tú budovu, tá budova nie je v takom zlom stave, prečo sa mesto nezačne 

chovať trhovo.  

 

p. Mezei – súkromný vlastník je lepší hospodár ako mesto – za mňa. Súkromný kapitál je potrebné 

využívať čo najviac. Bolo by dobre majetok rozdeliť na strategický a nepotrebný. Mali by sme hľadať 

model, prenajať to dlhodobo,  možno aj celé, ale nezbavujme sa takýchto strategických pozemkov.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 116/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť o vyjadrenie, zámena objektov – Veverko s. r. o.  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

N e o d p o r  ú č a     realizovať zámenu týchto objektov 

 

Att.:  Odbor majetku MsÚ 

 

Hlasovanie č.  9: 

Prezentácia: 13 

za: 11 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Greššo, p. Pravda) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 14 – OM - žiadosť o vyjadrenie k výpožičke T. Abbasová a Bartíková 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

p. Dulíková – nevieme či tam nebudeme robiť cyklo-chodník, rozšírenie komunikácie. 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 117/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť o vyjadrenie k výpožičke pre p. T. Abbasovú a Bartíkovú 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a 

prizvať žiadateľov na najbližšie zasadnutie Výboru mestskej časti Staré mesto  

 

Att.:  Odbor majetku MsÚ 
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Hlasovanie č. 10: 

Prezentácia: 13 

za: 13 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 ODPOVEDE 

 

 uz. 77-2020- parkovisko Štefánikova 116 -118, Nitra  – berie na vedomie 

 

 k uz. 75-2020 – rozpočtové opatrenie -  Oprava pešej zóny – berie na vedomie 

 

 Požiadavka Fontána MsÚ – odpoveď – berie na vedomie 

 

 KPU - uz. 18-2020 – odstúpenie - poplatok za Tabáň – berie na vedomie 

 

 k uz. 67-2019 - parkovacie miesta Bernolákova 4,6,8, Nitra – berie na vedomie 

 

 

 Rôzne 

 

p. Olajoš  

 Bezpečnostná schránka na injekčné striekačky - Staničná ul., Nitra – vznikol problém, 

bezpečnostná schránka je poškodená. Ako je možné, že nádoba bola verejnosti 

predstavená ako bezpečnostná a je teraz porušená. Prišla odpoveď od organizácie 

STORM. Minimálne 3 týždne bude trvať, aby bola uvedená do prevádzkovo schopného 

stavu. Zameriavajú sa na neporiadok  od verejnosti.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 118/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Informatívnu správu o stave bezpečnostnej schránky na injekčné striekačky na Staničnej ul., Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

ž i a d a, 

prizvať p. Mgr. Pavla Ščasného – občianske združenie STORM na najbližšie rokovanie VMČ  

 

Att.    Občianske združenie STORM, Nedbalova 17, Nitra 
zdruzenie.storm@gmail.com 

 

Hlasovanie č. 12: 

Prezentácia: 13 

za: 10 

proti: 0 

zdržal sa: 3 (p. Ágh, p. Pravda, p. Král)  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

p. Vančo 

 Stračia ul., Nitra – nesúhlas s umiestnením priestoru cukrárne a kaviarne v budove na Stračej 

ul., Nitra.  

 

mailto:zdruzenie.storm@gmail.com


11 
 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 119/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Informatívnu správu o námietke voči kaviarni s cukrárňou v budove na Stračej ul., Nitra 

Prerokoval 

S ú h l a s í  

s námietkou, aby kaviareň s cukrárňou nebola v budove na Stračej ul., Nitra 

– uznesenie nebolo schválené  

 

Hlasovanie č. 13:  

Prezentácia: 12 

za: 2 

proti: 4 (p. Dulíková, p. Branikovičová, p. Rehák, p. Stoklasa) 

zdržal sa: 6 (p. Ágh, p. Král, p. Mezei, p. Janček, p. Greššo, p. Olajoš)  

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

p. Branikovičová  

 chodník Mostná ul. 1- 9, Nitra je v dezolátnom stave – prepadnutý chodník. Je to potrebné 

neceniť (asfalt).  

 

 pokračovať vo výsadbe zelene Mostná pred Ferenitkou na ľavej strane  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 120/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

správu o poškodenom chodníku na Mostnej ul. 1 - 9, Nitra 

Ž i a d a OIVaR 

zaradiť do zásobníka investičných akcií opravu chodníka na Mostnej ul. 1 až 9, Nitra 

 

Hlasovanie č. 14: 

Prezentácia: 12 

za: 12 

proti: 0 

zdržal sa: 0   

Uznesenie bolo schválené. 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 121/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Požiadavku o pokračovaní vo výsadbe zelene Mostná ul. pred Ferenitkou na ľavej strane  

Ž i a d a  SMS 

O pokračovanie vo výsadbe zelene Mostná ul. pred Ferenitkou na ľavej strane  

 

Hlasovanie č. 15: 

Prezentácia: 12 

za: 12 

proti: 0 

zdržal sa: 0   

Uznesenie bolo schválené. 
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Požiadavky VMČ Staré mesto II. na príslušné odbory MsÚ:  

 

Ž i a d a Odbor dopravy MsÚ 

 umiestniť na Rázusovu ul. radšej stĺpiky (určite lepšie riešenie ako kvetináče) a požiadať 

o povolenie KDI PZ 

Ž i a d a Odbor ŽP 

 o doplnenie samostatne stojacej lavičky na autobusovú zastávku v parku na Sihoti 

 o orez korún stromov pozdĺž cyklotrasy medzi Zoborským a Univerzitným mostom, nakoľko                         

pri vybudovaní cyklotrasy boli nové stĺpy verejného osvetlenia iba zospodu vkladané medzi konáre 

koruny stromov a tak je často nové svietidlo úplne obklopené konármi a nedostatočne osvetľuje 

chodník. Chodníky sú tak v noci tmavé a nebezpečné 
 

 

 

V Nitre, dňa: 22. 09. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   sekretár VMČ č. 2               predseda VMČ č. 2 

 

 


