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Výbor mestskej časti č. 2   STARÉ   MESTO 

Predseda VMČ:    Ing. Erik Král 

Podpredseda VMČ:    PhDr. Ján Vančo, PhD. 

Sekretárka VMČ:    Mgr. Diana Dojčanová 

 

            Zápisnica 

zo schôdze výboru mestskej časti č. 2, ktorá sa konala dňa 11. 10. 2021 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, MUDr. Peter Olajoš,  Ing. arch. Lívia 

Dulíková,  Ing. arch. Peter Rehák,   JUDr. Tomáš Stoklasa,   Denisa Branikovičová 

Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD,  PhDr. Ján Vančo PhD 

 

Ospravedlnení:  

JUDr. Oliver Pravda LL.M, Ing. Roman Ágh MBA, Mgr. Ján Greššo 

 

▪ Prizvaný: 

MsP – zástupca veliteľa obvodu Staré mesto -   Mgr. Milan Riegel  

 

p. Kráľ – privítal zástupcu MsP. Na úvod ho požiadal, aby v krátkosti skúsil zhrnúť s čím sa v  

posledných týždňoch MsP potýka. Aké riešia problémy. 

 

p. Riegel – problémov vidíme viac, riešime hlavne podnety ohľadne dopravy z odkazu zo starostu, je 

ich veľmi veľa. Súkromná škôlka, prechod cez chodník pri železnici, o probléme vieme. Riešime 

hrad, začali hokejové zápasy, Podzámska ul., Mostná ul. stále riešime podnety. Dražovce bol problém 

VOK-y vyhadzovali tam nebezpečný odpad, to sme zabezpečovali. Ale v zásade nič nie je také 

vypuklé čo tu už nebolo.  

 

p. Král – Ja by som sa chcel spýtať, ako to vyzerá s uplatňovaním objektívnej zodpovednosti? 

Zachytil som, že Bratislava ide do toho naplno. My sme tu na predošlom výbore dostali odpoveď od 

vášho kolegu, že to je byrokraticky náročný proces a nie je to také jednoduché. Zaujímalo by ma, ako 

sa v tejto veci hýbeme a či sa chystajú nejaké ďalšie kroky, ako túto právomoc začať uplatňovať. 

 

p. Riegel – Objektívnu zodpovednosť vyskúšame v najbližšej dobe na nejaké úseky. Od zajtra ideme 

riešiť vybrané lokality, zajtra má byť sedenie a ideme do skúšobnej fázy.  

 

p. Rehák – Bezdomovci v centre mesta, na Vŕšku pri kostolíku to je tragédia, potom sa posunú                   

na pešiu zónu. Zaoberá sa tým nejak Mestská polícia? 

 

p. Riegel – Bezdomovci sú veľmi náročná a komplexná téma, nie je to nijako riešené v zákone. 

Riešime ich presunmi z jedného miesta na druhé. Samozrejme ich upozorňujeme, že majú iné 

možnosti. Treba si ale uvedomiť, že bezdomovectvo nie je kriminálny problém, ale sociálny, je to ich 

voľba. Legislatívne nemáme žiadnu oporu. Dáme takémuto človeku pokutu? Príslušníci MsP mu 

nemajú čo vymôcť, neexistuje niečo, ako inštitút verejnoprospešných prác.  

 

p. Olajoš – Ja by som sa rád obrátil na príslušníkov MsP o spoluprácu pri našich spoluobčanoch, ktorí 

jazdia na bicykloch, kolobežkách a ohrozujú občanov, chodcov.  
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p. Dulíková – kolobežky – chodia do protismeru aj na ceste jazdia hocijako.  

 

p. Branikovičová – čakala by som skôr od mesta nejakú edukáciu pre deti, v dnešnej dobe je to veľmi 

slabé. Možno by mesto mohlo iniciovať niečo v spolupráci s MsP chodiť po školách, riešiť to cez 

školu.  

 

p. Král – samozrejme aj ja by som privítal takúto osvetu, neviem však či práve formou chodenia po 

školách v súvislosti s pandemickými opatreniami. 

 

p. Stoklasa – na kolobežkách sa vozia bežne 2 ľudia. Toto je súkromný projekt spoločnosti Bolt. Bolt 

má zmluvu s mestom, musia tam byť zakotvené nejaké pravidlá. Viem, že majú GPS, v niektorých 

zónach je rýchlosť vysoká a je ju potrebné ju obmedziť, nedať obmedzenie rýchlosti  len na pešiu 

zónu. Zvážiť obmedzenie rýchlosti v centrálnej mestskej zóne. Je v moci mesta rokovať 

s prevádzkovateľom služby.  

 

p. Riegel – 2 osoby sa určite voziť nemôžu, to je v zákone. Takýto priestupok vieme pokutovať. 

Zmerať rýchlosť kolobežkára je ale priam nemožné. Na kamerách ho nemáme ako stotožniť. 

 

p. Janček – zóny boli mestom navrhnuté na jar, oni návrh akceptovali. Mesto nemá zmluvu s Bolt-

om, nie sú zo zákona povinní akúkoľvek zmluvu s obcami mať, aby v nich mohli podnikať. Nedá sa 

spoplatňovať ich za odstavovanie kolobežiek. Bolo to konzultované s oddelením daní a poplatkov. 

To nevie určiť záber verejného priestranstva. Nedá sa spraviť VZN v ktorej by sme im prikázali, kde 

môžu parkovať, kde nie. Nie je na to opora v zákone. To bolo konzultované s právnym oddelením. 

Od oboch je oficiálne písomné vyjadrenie. Tie spomalenia, ktoré celú sezónu fungujú, boli spravené 

na základe dobrých vzťahov, ktoré deklarovali, že chcú mať s mestom.  

 

p. Olajoš – na základe čoho táto firma v meste podniká? Zákon ukladá od obce povolenie, mohli by 

sme požiadať p. prednostu v akom právnom vzťahu sme s Bolt-om.  

 

p. Král – Ja sa ešte spýtam na vjazdy osobných automobilov na Pešiu Zónu, viem, že je tam problém 

s množstvom povolených vjazdov rezidentom, ale napriek tomu, chcel by som poprosiť o 

zintenzívnenie kontrol pri vjazdoch. Hlavne z Radlinského ulice, naozaj to tam viac pripomína 

klasickú mestskú triedu, ako Pešiu zónu. 

 

p. Riegel – To je pravda, je tam veľmi veľa povolení.  Veľa ľudí má parkovanie vo dvoroch. Pokiaľ 

viem vykonávajú sa pravidelné kontroly, ale píšem si túto požiadavku a pokúsime sa kontroly ešte 

zintenzívniť.  

 

 

▪ BOD 1/ 
Hostia 

Zástupcovia BD ul. Jarmočná a BD 8. mája 

p. Rácz -  Albacentrum s. r. o.  

 SP Púpavy s. r. o.  Pod hradom – neprítomní  

 

▪ BOD 2/Pošta: 
  

Pošta 1 – OIRaV – žiadosť o vybudovanie parkoviska Záhradná ul., Nitra 

     Pošta 2 – p. Eva Halásová – žiadosť o opravu havarijného stavu oporného múru CK Stračia 15, Nitra 

Pošta 3 – OIVaR – výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta 

Pošta 4 – OM – fy Looki s. r. o. – zmena nájomcu 

Pošta 5 – OM – Obchodný dom Nitra s. r. o. - žiadosť o odpredaj nehnuteľ. v k. ú. Nitra pred OD Prior 

Pošta 6 – OM – odkúpenie SO od spol. Stavabbas s. r. o.  

Pošta 7 – OEOD - opätovná žiadosť o stanovisko k pomenovaniu ulice – „Hornotabánska ul.“, Nitra 

Pošta 8 – OEOD - opätovná žiadosť k pomenovaniu ul. „Stará veterná ulica“, Nitra 
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Pošta 9 – Petícia obyvateľov Spojovacia 1,3,5 k premiestneniu smetných nádob a budovanie stojiska  

Pošta 10 – SMS – p. Viktor Kováč - vyhradenie parkovania ŤZP 

Pošta 11 – SVB 18 bytov NTS, Wilsonovo nábr. 176-178-180, Nitra 

 
 

▪ BOD 3/ Odpovede: 
   Odpoveď - uz. 74/2021 - lavičky pri Dome módy 

   Rozkopávky júl-august 

   Odpoveď - OŽP - detské ihriská 8.mája a Jarmočná 

 

▪ BOD 4/Rôzne 
 

 

▪ BOD 1/ 

Hostia: 

 

⮚ Petícia proti zámeru revitalizovať detské ihrisko na ul. 8.mája a ul. Jarmočná, Nitra 

  

Hostia:  

Zástupcovia BD ul. Jarmočná a BD 8. mája, Nitra 

  

p. Král – privítal hostí a uviedol materiál. 

 

p. Mezei – rekonštrukcia detského ihriska – ul. Jarmočná a 8. mája. Bol predložený zmenšený návrh. 

VMČ sa rozhodlo prizvať zástupcov BD ul. Jarmočná a BD 8. mája.  

 

Obyvateľ BD Jarmočná – nesúhlasíme s revitalizáciou ihriska, v okolitých BD sú 3 deti, je to 

zbytočné. V minulosti sa tam chodili hrávať neprispôsobiví občania, chodilo tam 50 Rómov hrávať 

futbal. Užili sme si ich dosť.  

 

p. Mezei – spracoval som zákres, chceme ísť do menšieho variantu, preliezky nahradiť, nevyhnutná 

obnova vrátane podkladu. Výmena 2 prvky za 2 prvky a pieskovisko.  

 

p. Olajoš –  Vy ste zástupcovia z BD? Ktorého konkrétne? 

 

Obyvateľ BD 33,35 – Ja som domovník BD 33, 35. S tým by sme súhlasili, len aby sa to 

nekulminovalo v jednom priestore. Aby sa urobili atrakcie na školskom pozemku. Na Jarmočnej ul. 

je voľný priestor, ak sú prostriedky bolo by vhodné ich použiť na Borinke. Na Borinke bolo tiež 

ihrisko nad školou. Teraz sa tam nedá dostať, škola na Rázusovej ul. a nad tým je Borinka.  

 

p. Mezei – čo sa týka Borinky, ten priestor je fajn, má potenciál. Je to skôr priestor, ktorý by si zaslúžil 

inú úpravu cez európske fondy.  

 

Obyvateľka BD Jarmočná  – vzniká u nás problém s parkovaním pri potravinách. Budovali                          

sa parkovacie miesta. Musia voziť tovar. Máme z vnútra vchod, tým, že sa tu postavili 2 garáže, 

parkovať sa pred nimi nedá, nemáme miesto na parkovanie. Nedá sa vojsť do dvora. Boli by sme radi 

keby sa to riešilo.  

 

p. Mezei – momentálne bol určený rozpočet na dobudovanie parkovacích miest rezidentného 

parkovania, v lokalite Staré Mesto po ulicu Špitálska. Je to jedna z ďalších fáz. Momentálne na to 

peniaze nie sú.  

 

p. Olajoš – prečo tu nie je p. Lančarič? Odkiaľ tento návrh vznikol, mám dojem, že tu si niekto niečo 

vymyslel.  
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p. Mezei – boli 2 stretnutia s obyvateľmi. SMS ma oslovilo s revitalizáciou ihriska, výstupom bolo, 

že som zakreslil menší variant, aby sa našiel kompromis. Oplotenie a osvetlenie obyvatelia nechceli. 

Čo sa týka p. Lančariča, obnovu súčasných ihrísk rieši SMS. Postupne sa obnovujú.  

 

Uznesenie č. 76/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Informáciu od občanov proti zámeru revitalizovať detské ihriská na ul. 8.mája a Jarmočná ul., Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

O d p o r ú č a   odboru ŽP MsÚ 

realizovať výmenu detských prvkov v menšom variante tj. odstránenie dvoch stavajúcich 

nevyhovujúcich konštrukcií a ich náhrada vo forme šmýkačky a hojdačky vrátane dopadových plôch 

 

Att: Odbor ŽP MsÚ 

 

Hlasovanie č. 1: 

Prezentácia: 10 

za: 9 

proti: 1 (p. Olajoš) 

zdržal sa:  0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

⮚ Žiadosť o riešenie vjazdu k RD Albacentrum s. r. o. - mestský chodník 

 

Hostia:  

p. Rácz - Albacentrum s. r. o.  

 

p. Král – privítal hosťa a uviedol materiál. Je tu žiadosť o riešenie vjazdu k RD Albacentrum s. r. o.   

 

p. Rácz – Aby som vám to priblížil, rodinné centrum prevádzkujeme 10 rokov. Jedná sa o rodinné 

centrum, adaptačné centrum príprava dieťaťa do škôlky. Cvičenie s bábätkami. Tieto kurzy sú 

hodinové kde chodia mamičky s deťmi. Je tu nový zákon, že sa nemôže chodiť vozidlom cez chodník. 

Začali sme to riešiť, chceli sme si prenajať 100 m2 od mesta, dostali sme zamietavé stanovisko, že sa 

nejedná o osobitný zreteľ. Zozadu je zákaz vjazdu.  

 

p. Janček – sídlite v rodinnom dome za autobusovou zastávkou na ceste I.triedy, nemáte oficiálne 

parkovisko, iba ste si zhodili plot a vydláždili predzáhradku. Zdá sa, že  to nie je pre vaše účely 

vhodný priestor na podnikanie. Nemáte oficiálny vjazd motorovým vozidlom na pozemok a asi ani 

nikdy nebol. Máte iba prístup pešo. Dávali ste teda návrh 100 m2 si prenajať                  od mesta, 

priestor pri pneuservise Gajdoš, za bránou v areáli železničnej stanice, kde mesto kúsok vlastní. 

Mesto nie je povinné vytvárať parkovisko pre zákazníkov vašej firmy. Bavili sme sa tu vtedy, či vám 

pomôžeme vyriešiť tento možno historický problém, aby tam mohli vaši zákazníci parkovať. VMČ 

to schválilo. Neschválila vám to však komisia majetku a iné oddelenia úradu. Navštívte tie, každé 

malo asi pre to nejaký dôvod, pohovorte si s nimi. My sme vám to schválili ešte na jar. Ak ste tam 

v minulosti nemali vjazd povolený, dnes sa vám to už asi nepodarí vybaviť, je to cesta prvej triedy, 

museli by ste splniť  podmienky, aby vám to okresný úrad a policajti povolili. Vzhľadom na uvedené 

si však myslím, že vám to nebudú vedieť povoliť, lebo nemôžete autom jazdiť po chodníku a ani  

chodiť krížom cez autobusovú zastávku, dnes je to prísne a už zakázané. 

 

p. Rácz – ja nemôžem dostať povolenie na vjazd svojím autom?  

 

p. Janček – nie je to vynútiteľné. Musíte niečo splniť, zákonné povinnosti.  
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Uznesenie č. 77/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o riešenie situácie vjazdu k RD Albacentrum s. r. o.  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

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

S tým, že k žiadosti sme sa už vyjadrili, trváme na svojom pôvodnom súhlasnom stanovisku  

 

Att:  sekretariát primátora mesta Nitra 

 Albacentrum s. r. o., Štefánikova tr. 144, Nitra 

 

Hlasovanie č. 2: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa:  0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

p. Vančo a p. Hetényi odišli z dôvodu pracovaného zaneprázdnenia zo zasadnutia VMČ.  

 

 

⮚ Bytový dom  Púpavy s. r. o.  Pod hradom  

  

K danému bodu sa hostia zasadnutia nezúčastnili 

 

 

▪ BOD 2/Pošta: 
 

⮚ Pošta 1 – OIRaV –  nacenenie PD - vybudovanie parkoviska Záhradná ul., Nitra 

 

p. Král – uviedol materiál. OIVaR MsÚ nacenil PD na 5 tis. € a zaradili akciu do zásobníka 

investičných akcií.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 78/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Informáciu o nacenení PD - vybudovanie parkoviska na Záhradnej ul., Nitra a jeho zaradenie                       

do zásobníka investičných akcií 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

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

 

Hlasovanie č. 3: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa:   

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

⮚ Pošta 2 - Eva Halásová –  žiadosť o opravu havarijného stavu oporného múru CK 

 

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

Uznesenie č.  79/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o opravu havarijného stavu oporného múru CK na ulici Stračia 15, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ 

O zaslanie informácie akým spôsobom budú danú situáciu riešiť 

 

Príloha: žiadosť  

 

Att.      OIVaR MsÚ 

            PhDr. Eva Halasová, Nitra 

 

Hlasovanie č. 4: 

Prezentácia: 8 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Stoklasa) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

⮚ Pošta 3 – OIVaR –  výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta 

 

Ako výbor požadujeme predkladať materiály s dostatočným časovým predstihom na vyjadrenie sa.  
 

 

⮚ Pošta 4 – OM – fy Looki s. r. o. – zmena nájomcu 

 

p. Král – uviedol materiál.  

 

p. Mezei – dá sa tadiaľ prejsť v čase obeda. Je potrebné ich požiadať aby nechali priechod otvorený 

24 h. Ako si to vyriešia je na nich.  

 

p. Stoklasa – p. Danko si v r. 2000 nehnuteľnosť prenajal za účelom prerábky do doby rekonštrukcie 

do 2003. Nájomca neukončil nájomný vzťah. Pán Danko nie je vlastníkom budovy.  

 

p. Janček – ak sa iba prepisuje meno na pôvodnej nájomnej zmluve, musí to ísť aj do MZ? Lebo ak 

sa robí úplne nová, tak to do MZ ide. Mne sa nepáčilo, že tam nie je možné prejsť, takmer stále je 

tam tá braná zamknutá zámkom. Ak je to mestská ulička nech to slúži ľuďom a je to stále otvorené..  

 

p. Král – ak sa mení nájomca, býva zvykom, že aj takéto materiály chodia na schválenie do MZ. 

 

p. Dulíková – myslím, že je to čierna stavba.   

 

p. Olajoš – kto je nájomcom danej stavby?  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  80/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

     Žiadosť fy Looki o zmenu nájomcu na parc. č. 315/3 v k. ú. Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a   

prizvať p. Tužinskú - referenta pre odbor majetku MsÚ na najbližšie rokovanie VMČ,                                        

t. j. 08. 11. 2021 o 15,00 h do zasadačky č. 209, II. posch. MsÚ 
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Att.           Odbor majetku  MsÚ 

 

 

⮚ Pošta 5 – OM – Obchodný dom Nitra s. r. o. - žiadosť o odpredaj parc. pred OD Prior 

 

p. Král – uviedol materiál.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  81/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť fy Obchodný dom Nitra s. r. o. o odpredaj parc. pred OD Prior 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a   odbor právny MsÚ 

- žiada doplniť informáciu, či žiadateľ zrevitalizuje priestor na vlastné náklady,  

- či je ochotný ju nechať verejne prístupnú,   

- či predkupné právo v nájomnej zmluve bráni predaju tretej osobe, 

- a tiež preveriť účinnosť zmluvy. 

 

Príloha:  Žiadosť  

 

Att.         Odbor právny MsÚ 

   Odbor majetku MsÚ 

 

Hlasovanie č. 5: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 
 

⮚ Pošta 6 – OM –  žiadosť o odkúpenie SO od spol. Stavabbas spol. s. r. o.  

 

p. Král – uviedol materiál.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  82/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o odkúpenie SO od spol. Stavabbas spol. s. r. o.  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

O d p o r ú č a  

Odboru majetku MsÚ 

Odkúpiť stavebné objekty za 1 € ako je uvedené v žiadosti 

 

Att.:    Odbor majetku MsÚ 

 

Hlasovanie č. 6: 

Prezentácia: 8 

za: 7 

proti: 1 (p. Dulíková) 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
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⮚ Pošta 7 – OEOD –  opätovná žiadosť o stanovisko k pomenovaniu ulice – „Hornotabánska ul.“, 

Nitra 

 

p. Král – uviedol materiál.  

 

p. Olajoš – je potrebné pozvať p. Bublincovú. 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  83/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť o stanovisko k pomenovaniu ulice – „Hornotabánska ul.“, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

T r v á   na svojom pôvodnom stanovisku  
 

Att.:    Odbor evidencie obyvateľstva a domov MsÚ 

 

Hlasovanie č. 7: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

⮚ Pošta 8 – OEOD – opätovná žiadosť k pomenovaniu ul. „Stará veterná ulica“, Nitra 

 

p. Král – uviedol materiál.  

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  84/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť k pomenovaniu ul. „Stará veterná ulica“, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

T r v á   na svojom pôvodnom stanovisku  
 

Att.:   Odbor evidencie obyvateľstva a domov MsÚ 

 

Hlasovanie č. 8: 

Prezentácia: 8 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Branikovičová)  

Uznesenie bolo schválené. 
 

 

⮚ Pošta 9 – Petícia obyvateľov Spojovacia 1, 3, 5 - k premiestneniu smetných nádob a vybudovaniu 

stojiska pri BD Spojovacia 1,3,5, Nitra 

 

p. Král – uviedol materiál.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  85/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o premiestnenie smetných nádob a vybudovanie stojiska pri BD Spojovacia 1,3,5, Nitra 
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VMČ č. 2 Staré Mesto  

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

stanovisko odboru ŽP MsÚ  a  

s ú h l a s í s navrhnutým riešením odboru ŽP MsÚ 

 

Príloha:  Stanovisko ŽP MsÚ 

 

Att.:     Odbor ŽP MsÚ 

  Obyvatelia Spojovacej ul. č. 1, 3, 5, Nitra  - Ing. Eva Lohyňová, Nitra 

 

Hlasovanie č. 9: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

  

 

⮚ Pošta 10 – SMS - Viktor Kováč - vyhradenie parkovania ŤZP 

 

p. Král – uviedol materiál.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  86/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o  vyhradenie parkovania ŤZP – p, Viktor Kováč  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í  

s vyhradením parkovacieho miesta pre p. Viktora Kováča  

ak spĺňa podmienky VZN o vyhradení parkovania pre ŤZP  

 

Att.:     Stredisko mestských služieb  

     p. Viktor Kováč 

 

Hlasovanie č. 10: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

⮚ Pošta 11 – Ing. Berecová – zástupca vlastníkov bytov SVB 18 bytov NTS, Nitra  

 

p. Král – uviedol materiál.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  87/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o prenájom pozemku pred BD – SVB Wilsonovo nábr. 176, 178, 180, Nitra  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í  

S prenájmom a s účelom využitia pre komunitné záhrady, pre daný BD – SVB Wilsonovo nábrežie 

176, 178, 180, Nitra 
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Príloha: Žiadosť 

 

Att.:      Ing. Lýda Berecová, zástupca SVB 18 bytov NTS, Nitra 

             Odbor majetku MsÚ 

 

Hlasovanie č. 11: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

▪ Rôzne 
–    

 

▪ ODPOVEDE 

Odpoveď –  uz. 74/2021 - lavičky pri Dome módy – berie na vedomie 

Rozkopávky júl – august – berie na vedomie 

Odpoveď – OŽP – detské ihriská ul. 8.mája a ul. Jarmočná – berie na vedomie 

Odpoveď – OD –  dopravné značenie - Parkové nábrežie, Nitra – berie na vedomie 

 

 

V Nitre, dňa: 12. 10. 2021 

 

 

 

 

 

 

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

   sekretár VMČ č. 2               predseda  

              VMČ č. 2 -  Staré mesto  


