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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 05. 10. 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,   Ing. arch. Peter Rehák, , Ing. arch. Lívia 

Dulíková, Denisa Branikovičová, PhDr. Ján Vančo PhD,  MUDr. Peter Olajoš, Ing. Roman Ágh MBA 

 

Ospravedlnení:  

Mgr. Ján Greššo, JUDr. Oliver Pravda LL.M, JUDr. Tomáš Stoklasa, Doc. PhDr. Martin Hetényi PhD. 

 

Hostia:  

Ing. Muzika – Stredisko mestských služieb Nitra 

JUDr. Kellner -  Parkové nábrežie – parkovanie, priechod, nelegálna garáž 

p. Hodál – Parkové nábrežie - parkovanie 

 

 HOSTIA: 

 

p. Muzika – budem Vás informovať o veciach vo Vašom obvode. Župné nám. 11.10.2020 – bude 

dokončené. Oprava pešej zóny 12.10.2020 od Šmaku hore. Do konca októbra by mala byť opravená 

pešia zóna. Čistíme, opilujeme stromy.   

 

p. Kráľ – gabiony pred OD Tesco.  

 

p. Muzika – dajte mi mesiac, robíme pre všetky odbory, robia sa soboty, nedele. Píli sa park, SMS to  

odváža. Posledný pol roka je všetko na SMS.  

 

p. Kráľ – čo by mohlo zlepšiť Vašu prácu.  

 

p. Muzika – chcel som to naniesť na porade, už sa mi dostali MŠ, mám sto mailov za víkend, mne volajú 

cez víkend ľudia. Odbor pošle a berie to za vybavené. Je nás málo, zachraňujeme investičné. Aktuálne 

máme 110 ľudí, 10 ľudí ktorí riadia a 100 manuálne pracujú. Budeme musieť otvoriť organizačnú 

štruktúru. Bolo mi povedané, že sa nebudú prijímať ľudia na Mesto.  

 

p. Branikovičová – po kosení by sa malo upratovať.  

 

p. Muzika – má to na starosti p. Lančarič a p. Gavalovič.  

 

p. Vančo – sú to systémové veci, na VMČ nevyriešime. Smetanova ul. výtlk.  

 

p. Muzika – Smetanova je urobená.  

 

p. Král – cestička pred škôlkou na opravu Wilsonovo nábr. 2,4, Nitra.  

p. Muzika – budeme sa tomu venovať, musím to vidieť, aké je tam podložie, bolo by to vhodné 

vyasfaltovať.  
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p. Janček – gabiony, požiadavka na kvetináče medzi Velo Sprintom a Nitrazdrojom na Štúrovej ul.. 

Dočasné riešenie. 

 

p. Muzika – na taký zlý chodník dávať kvetináče?  

 

p. Branikovičová – veľké ďakujem p. Šterdasovej za výsadbu zelene v meste.  

 

 
 BOD 1/Pošta: 

Pošta 1 –  kancelária primátora - SO chodníka Mostná 7, Nitra 

Pošta 2 –  OPS - Nábrežie za hydrocentrálou – cyklotrasa – Na vedomie 

Pošta 3 –  žiadosť o vyjadrenie  k výpožičke p. Abbasová a p. Bartíková – OM požiadal o stiahnutie mat.  

Pošta 4 -   OPS – Bratislavská ul. Nitra - zlý stav mostu - Na vedomie 

Pošta 5 -   OPS – Párovská ul., Nitra – chodník, poškodená dlažba 

Pošta 6 -   OPS – parkovanie - Parkové nábrežie, Nitra 

Pošta 7 –  OIVaR - SO chodníka od križovatky Cabajská ul. - Novozámocká ul., Nitra 
Pošta 8 -    OM - Spojovacia ul. - odstránenie betónových kociek 

Pošta 9 -    OM – Fenrir - prenájom budovy oproti OC Tesco pri Azyl. Dome 

Pošta 10 – OM - Karol Bobek – odkúpenie, alebo prenájom parc. „C“ KN č. 4033/53 

 
 Odpovede: 

k uz. 85 85-2020 - smetná nádoba autobusová zástavka ul. Jesenského – berie na vedomie 

k uz. 103-2020 - Mostná ul. – kvetináče  – berie na vedomie 

k uz. 104-2020 - dopravné stĺpy Rázusova ul., Nitra – berie na vedomie 

 
 BOD 3/Rôzne 

 

 

 BOD 1/Pošta: 

 

 Pošta 1 – kancelária primátora - SO chodníka Mostná 7, Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 124/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval žiadosť o SO chodníka na Mostnej 7, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

žiada o zaradenie do evidencie podnetov investičných akcií ako SO chodníkov oboch strán ulice                 

od ulice Wilsonovo nábrežie po ulicu Kmeťkova vrátane stromov, dlažby a mobiliáru 

 

Att.  OVIaR MsÚ 

 Kancelária primátora mesta Nitra 

 p. Zemeková  

 

Hlasovanie č. 2: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti:  

zdržal sa:  

Uznesenie bolo schválené. 
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 Pošta 2 – OPS - Nábrežie za Hydrocentrálou – cyklotrasa – predradený materiál pred Poštu 1 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  123/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

podnet Nábrežie za hydrocentrálou – cyklotrasa  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Odstupuje na priame vybavenie Stredisku mestských služieb 

 

Att.  SMS Nitra 

OPS 

 

Hlasovanie č. 1: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 3 - žiadosť o vyjadrenie  k výpožičke T. Abbasová a Bartíková 

 

p. Král – uviedol žiadosť.    

 

Odbor majetku požiadal o stiahnutie materiálu z rokovania.  

 

 

 Pošta 4 - OPS – Bratislavská ul., Nitra - zlý stav mostu - Na vedomie 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 125/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Podnet Bratislavská ul. Nitra - zlý stav mostu 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

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

Podnet Bratislavská ul. Nitra - zlý stav mostu 

Ž i a d a m e  

o havarijnom stave upovedomiť prednostu MsÚ  

 

Att.  Prednosta MsÚ 

OPS 

 

Hlasovanie č.  3: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
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 Pošta 5 - OPS – Párovská ul., Nitra chodník - poškodená dlažba 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 126/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Podnet Párovská ul., Nitra -  chodník-poškodená dlažba  

je súčasťou plánovanej investičnej akcie 

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

 

Att.  OPS 

 

Hlasovanie č.  4: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 6 - OPS – parkovanie - Parkové nábrežie, Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 127/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Podnet parkovanie Parkové nábrežie, Nitra 

O d p o r ú č a  

do uvedenej lokality rozšíriť regulované státie o ulicu Parkové nábrežie a ulicu Na Predmostí 

 

Att.  Odbor dopravy MsÚ 

OPS 

 

Hlasovanie č.  5: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 7 – OIVaR - SO chodníka od križovatka Cabajská ul. - Novozámocká ul., Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 128/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Podnet SO chodníka od križovatka Cabajská-Novozámocká ul. Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  
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O d p o r ú č a  

SO chodníka -  Novozámocká ul. od križovatky Cabajská-Novozámocká po ul. Ľ. Ondrejova   

Ž i a d a   SMS  

o lokálne opravy chodníka na Novozámockej ul. v úseku od Súľovskej po Rázusovu ul. Potrebné je, 

najmä pri priečnych trhlinách, vyrezanie zvlneného asfaltu a nahradenie novým v celej šírke 

chodníka. 

 

Att.  SMS 

 

Hlasovanie č. 6: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Pošta 8 – OM - Spojovacia ul., Nitra - odstránenie betónových kociek  

 

- presunuté na najbližšie zasadnutie  VMČ  

 

 Pošta 9 - OM – Fenrir - prenájom budovy oproti OC Tesco pri Azylovom Dome 

 

- presunuté na budúce zasadnutie VMČ  

 

 Pošta 10 – OM – p. Karol Bobek – odkúpenie, alebo prenájom parc. „C“ KN č. 4033/53 

 

- presunuté na budúce zasadnutie VMČ  

 

 Pošta 11 – OM - Žiadosť Akzent  Bigboard - Svätoplukovo námestie, Sihoť 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 129/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť Akzent  Bigboard - Svätoplukovo námestie, Sihoť 

N e o d p o r ú č a  

umiestnenie citylightov 

 

Att.  Odbor majetku MsÚ 

 

Hlasovanie č.  7: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 12 – OM – Štefánikova trieda, Nitra – poškodená dlažba 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  
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Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 130/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Podnet Štefánikova trieda, Nitra – poškodená dlažba 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Podnet je už zaradený v evidencii investičných akcií a je aj necenený  

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

 

Att:  OPS 

 

Hlasovanie č.  8: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

p. Ágh prišiel na zasadnutie VMČ.   

 

p. Mezei odišiel zo zasadnutia VMČ z dôvodu zaneprázdnenosti.  

 

 Rôzne  

 

 p. Ágh – informoval o projekte - Oplotenie MS Mostná ul. Nitra 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 131/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Projekt na realizáciu Oplotenia MS Mostná, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a   SMS 

O realizáciu opravy oplotenia a doplnenie zelene v zmysle predloženého projektu 

 

Att:  SMS 

 

Príloha: 1x projekt 

 

Hlasovanie č.  9: 

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 p. Janček – informoval o projekte Fotopoint Mesta Nitra. Chcel by som vedieť Váš názor,                       

či chceme mať mestský fotopoint, tak ako majú rôzne mestá  po Slovensku aj vo svete. Fotopoint, 

hastag Nitra. Je to triviálna vec, môže to byt decentné malé. Môžu to dať urobiť študentom 

dizajnu. ÚHA vyberie jedného.  

 

 p. Vančo – je tu hotový projekt rieši to TIC, bolo to konzultované, určite to existuje, umiestnenie 

bolo navrhnuté na hradnom kopci. Riešil to útvar cestovného ruchu.  
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Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 132/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval materiál – mestský Fotopoint 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a   TIC 

O poskytnutie návrhu pôvodného materiálu Fotopoint Nitra  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

poveruje p. Líviu Dulíkovú o spoluprácu pri zabezpečení daného materiálu  

 

Att:  p. Lívia Dulíková – člen VMČ Staré mesto II.  

 

Hlasovanie č.  10: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 p. Olajoš  

- Odkaz pre starostu – nepredkladať na VMČ  

- Parkovisko Štefánikova trieda 116,118, Nitra – bolo vydané stavebné povolenie na vybudovanie 

parkoviska, v roku 2020 tam bola zmena stavby pred dokončením. Mesto zaplatilo 2 x za tú istú 

prácu, 1 x zaplatilo mesto za projekt, kde to už muselo byť, 2 x pri zmene stavby.  

- zeleň - autobusová stanica – ešte stále nie je realizovaná rekultivácia priestoru. 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 133/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a Útvar hlavného kontrolóra v meste Nitra 

O prešetrenie financovania výstavby parkoviska Štefánikova trieda 116, 118, Nitra 

 

 Att:  Útvar hlavného kontrolóra mesta Nitra  

 

Hlasovanie č.  12: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 ODPOVEDE 

 

 k uz. 85 85-2020 smetná nádoba autobusová zástavka ul. Jesenského, Nitra – berie na vedomie 

 k uz. 103-2020 Mostná – kvetináče – berie na vedomie 

 k uz. 104-2020 - dopravné stĺpy Rázusova ul. – berie na vedomie 
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 Rôzne 

 

p. Kellner – prišli sme sa informovať o posune pri plnení našich požiadaviek, ohľadom 

priechodu   pre chodcov, odstránenia nelegálnej garáže a parkovaní na Parkovom nábreží.  

 

p. Janček – na VMČ nám bola predložení informatívna správa, že na Parkovom nábreží                                

a na Predmostí, tam kde Odbor majetku nezistil vlastníka garáží vyzvali Okresný úrad, aby nakladal 

s tou opustenou garážou ako s opustenou vecou. Okresný úrad danú garáž neuznal ako opustenú vec. 

Bude to musieť Mesto na 2 roky niekde premiestniť a strážiť.  

 

p. Kellner –  od 2016 sa tu nič nerieši. Sú to opustené garáže. Nechápem, ul. Mostná a Parkové 

nábrežie -  parkujeme 2 km od bydliska. Ak sa postaví bytovka, bude ten istý problém aj na Parkovom 

nábreží. Mesto niekedy dávno predalo parkovisko, 100 miest sa zrušilo, 2,4 mil. zobralo mesto.                   

Do tej lokality ste nedali ani cent. Spoplatnite parkovanie do 22,00 h. Toto je najhoršia lokalita. 

Zápasnícka hala nemá ani jedno parkovacie miesto. Žiadali sme, aby ste dali oznam športovcom, aby 

parkovali na zimnom štadióne. Žiadame vytvoriť parkovacie miesta v danej lokalite.  

 

p. Janček – priechod – nespoliehame sa už na investora, rieši to Mesto.  

Do existujúceho II. okruhu rezidenčného parkovania je navrhnuté zaradiť aj Parkové nábrežie a ul. 

Na Predmostí, vložili sa teraz na poslednú chvíľu, na základe požiadavky obyvateľov na stretnutí 

v lete vo veľkej zasadačke na MsÚ, do dodatku č. 7 k VZN, ktorý rieši hlavne protest prokurátora,  

ale k iným bodov VZN. Parkovanie bude regulované v čase od 8.00 h – 16.00 h. Odsúhlasilo to aj 

VMČ. Zastupiteľstvo bude o tom rokovať v októbri. Momentálne sme pre vás mohli urobiť toto, tak 

sme urobili. Garáže rieši odbor majetku, p. Slávik rieši priechod. 

 

p. Dulíková – ako sa to dá zmeniť čas tak, aby bolo rezidenčné parkovanie do 22.00 h.  

 

p. Janček – celé VZN prepísať. Vy chcete značku, musíte ísť na KDI PZ.  

 

p. Hodál – parkovisko, ktoré bolo rozbúrané je cestnou komunikáciou. Mesto by sa malo 

postaviť      za ľudí za verejné parkoviská. Treba sa za to postaviť nejako to vybojovať. Aké máte               

vy riešenia?  

 

p. Ágh – toto je na vystúpenie na MZ.  

 

p. Kellner – nemusí to mať oplotené? Začal búrať, má to mať oplotené, nevie mu Mesto Nitra udeliť 

pokutu?  

 

p. Dulíková – mesto pred 10 rokmi predalo iba pozemok nie parkovisko.  

 

p. Hodál – stále je tam možnosť dať tam stavebnú uzáveru.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 134/2020:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a   Stavebný úrad mesta Nitra 

- o zistenie skutkového stavu - oplotenie stavby parkoviska na Parkovom nábreží, Nitra 

- v prípade ak bol porušený zákon je potrebné vyvodiť dôsledky 

 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Žiada    Službyt Nitra s. r. o. - Správu športových zariadení mesta Nitra 

-  aby umiestnil na vstupné dvere do Zápasníckej haly na Parkovom nábreží oznámenie  

   s mapkou,   

   aby  návštevníci  zápasníckej  haly  parkovali  na  veľkokapacitnom  parkovisku  pri  zimnom       

   a futbalovom štadióne a nie pred bytovými domami na ulici Parkové nábrežie 19-25, Nitra 



9 
 

-  o uzamknutie malej bráničky areálu FC Nitra na Parkovom nábreží pri Zápasníckej hale a  vyvesiť  

    oznam (na bráničku aj na vstupné dvere Zápasníckej haly) o  vstupe k zápasníckej hale  

    po chodníčku v smere od vedľajšej ľadovej plochy  

 

Att:     Stavebný úrad mesta Nitra 

            Službyt Nitra s. r. o. - Správa športových zariadení mesta Nitra   

 

Hlasovanie č.  15: 

Prezentácia: 8 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Branikovičová)  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

V Nitre, dňa: 06. 10. 2020 

 

 

 

 

 

 

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

   sekretár VMČ č. 2               predseda VMČ č. 2 

 

 


