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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 (formou ZOOM) 

dňa 08. 02. 2021 s týmto programom: 

 

Zasadnutie otvoril predseda VMČ č. 2 Staré Mesto Ing. Erik Král, ktorý privítal poslancov, 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, ,  Denisa Branikovičová,  MUDr. Peter Olajoš, Ing. Roman Ágh MBA, 

PhDr. Ján Vančo PhD, Ing. arch. Lívia Dulíková 

 

Ospravedlnení:  

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

   

Prizvaný:  

Mgr. Michaela Jedličková – odbor majetku MsÚ – formou online 

 

● p. Král  - hneď v úvode by som sa rád vrátil k našej diskusii ohľadne formy rokovania Výboru 

mestskej časti. Rokovací poriadok budeme otvárať na najbližšom MZ. Je potrebné zapracovať 

formu rokovania „per rollam“. Pán viceprimátor Špoták sa vyjadril, že nikde nie je explicitne 

napísané, že sa schôdze musia konať prezenčne. Ak máte inú vedomosť, napíšte mi.  

 

● p. Stoklasa – to, že to tam nie je vyslovene napísané, je jedna vec. Ale pre  verejné subjekty platí, 

že môžu robiť len to, čo zákon umožňuje a nie to, čo v zákone nie je uvedené. Prečo sa menil 

rokovací poriadok MZ? Ani tam to nebolo. Bolo to na jeseň, keď sa otváral rokovací poriadok. 

Je najmenej otvoriť poriadky komisií a VMČ. Chcel som otvoriť rokovací poriadok, aby v ňom 

bola zahrnutá forma hlasovania „per rollam“, alebo e-mailom, pre takéto výnimočné prípady, by 

bolo vhodné legitímne rokovať takýmto spôsobom. Môj názor je taký, aký je. Je to pre 

organizačný odbor MsÚ práca na maximálne 2-3 dni. Prečo to nevyriešiť, keď to je riešiteľné, je 

nutné doplniť rokovacie poriadky.  

 

● p. Král – už to dlhšie komunikujem aj s pánom prednostom a pánom viceprimátorom, verím, že 

do najbližšieho MZ sa to podarí dostať. 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 1/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto na svojom zasadnutí 8.2.2021 
O d p o r ú č a   prednostovi MsÚ v Nitre 

Otvoriť  Rokovací  poriadok  zasadnutí  Výborov  Mestských  častí  a  zapracovať  body,  ktoré  umožnia  

do budúcna hlasovať formou „per rollam“ s uvedením spôsobu rokovania. Taktiež je potrebné upraviť 

v Rokovacom poriadku spôsob rokovania formou videokonferencie. 

 

Att:  Prednosta MsÚ 
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Hlasovanie č. 1: 

Prezentácia: 9 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Olajoš) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

⮚   BOD 1/Pošta: 
 

▪ Pošta 1 – OM - žiadosť o vyjadrenie nájomná zmluva s DKMN 

▪ Pošta 2 - žiadosť o vyjadrenie k výzve na odplatu za užívanie práva k vecnému bremenu  

„C“ KN č. 7878/2,7878/3 a 7999/19 v k. ú. Nitra - LV č. 6994 

▪ Pošta 3 - žiadosť o vyjadrenie - Tenisová akadémia Skalka - investičný zámer 

▪ Pošta 4 - p. Fiala -Wilsonovo nábrežie – osvetlenie 

▪ Pošta 5 - M. Dinga - vyhradenie parkovacieho miesta 

▪ Pošta 6 - spol. Albacentrum, - parkovanie pre matky s deťmi 

▪ Pošta 7- OM - Radlinského 7, Nitra - odovzdanie do správy  

▪ Pošta 8 – OM - Radlinského 7, Nitra 

 
⮚ Odpovede: 

  
▪ Odpoveď - Odbor Dopravy - k uz. 152/2020 - Parkové nábrežie – spracovanie PD k zriadeniu priechodu                        

pre chodcov – berie na vedomie  

▪ Odpoveď - Výsledky štátneho dohľadu spevnená plocha na ul. Krčméryho – berie na vedomie 

▪ Odpoveď – Odbor Dopravy - zaslanie žiadosti KDI PZ o záväzné stanovisko pre MK Parkové nábrežie-

priechod pre chodcov – berie na vedomie 

▪ k uz. 136/2020 – OŽP - kocky na Spojovacej ul., Nitra – berie na vedomie 

▪ k uz. 152/2020 - Parkové nábrežie – PD - priechod pre chodcov – berie na vedomie a odporúčame využiť 

na nasvietenie priechodu niektoré z existujúcich stĺpov VO. 

▪ Odpoveď - OM - Odstránenie garáži – odpoveď – berie na vedomie 

▪ Rímskokatolícka cirkev - odstránenie nelegálnych garáží  – berie na vedomie 

▪ Odpoveď Vyjadrenie - zabezpečenie budovy DOS Hollého ul. – berie na vedomie  

▪ Odpoveď ÚHA - Vyjadrenie k nelegálnym garážam Smetanova ul., Nitra – berie na vedomie 

 

 

⮚ BOD 3/Diskusia 

 

 

⮚ BOD 1/Pošta: 

 

⮚ Pošta 1  - OM žiadosť o vyjadrenie nájomná zmluva s DKMN 

 

Prítomná:  Mgr. Michaela Jedličková – odbor majetku MsÚ 

 

p. Jedličková – uviedla žiadosť. Na obrázku je zobrazená „E“ parcela. Sú to kaplnky, je ich 

tam 7. Stavby sú tam už dlhodobo umiestnené. Zmluva skončila. DKMN nám ich ponúkol              

na prenájom na dobu 20 rokov/1,- €. Cirkev nás požiadala o podnájom, lebo chcú čerpať fondy 

a zapísať ich  do katastra nehnuteľností.  

 

p. Vančo – farnosť požiadala aj mesto, že by chceli rekonštruovať kaplnky. Otázka je, že keď 

to schválime a následne aj Mestské zastupiteľstvo, či potom cirkev bude môcť žiadať 

o peniaze z fondov EÚ? 

 

p. Jedličková – Áno budú.  

 



3 
 

 

 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 2/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o vyjadrenie - nájomná zmluva s DKMN 

VMČ č. 2 Staré Mesto  
S ú h l a s í  

s uzatvorením novej nájomnej zmluvy a následného podnájmu tak ako je uvedené v žiadosti 

 

Att:  Odbor majetku MsÚ 

   

Hlasovanie č. 2: 

Prezentácia: 9 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Olajoš) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

⮚ Pošta 2 - OM – žiadosť o vyjadrenie k výzve na odplatu za užívanie práva k vecnému bremenu 

– „C“ KN č. 7878/2,7878/3 a 7999/19 v k. ú. Nitra, LV č. 6994 

 

p. Král – uviedol žiadosť. Jedná sa o vecné bremeno.  

 

p. Jedličková – táto vec sa rieši od r. 2017. Pán Polák si žiada odplatu za 2, 3 roky. Toto je 

nová žiadosť, je vedený súdny spor s p. Polákom.  

 

p. Ágh – je to majetková vec, prečo by sa mal vyjadrovať výbor k vecným bremenám, príde 

mi to ako čisto majetková vec.  

 

p. Jedličková – ak to mestské zastupiteľstvo neschváli, budú žiadať o podnájom.  

 

p. Ágh – odporúčame prihliadať na stanovisko Komisie pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť. 

 

p. Stoklasa – ten názor je správny, mestské komunikácie stoja na súkromnom majetku. 

Môžeme toto vziať na vedomie. VMČ sa k právnym názorom nemôže vyjadrovať. Je tu nejaká 

procedúra, tak sa to dostalo sem. Súhlasím s p. Ágom. 

 

p. Jedličková – tento súdny spor zastupujem ja, to sú len naše stanoviská, ktoré dávame. 

Oboznamujeme žiadateľov.  

 

p. Vančo – navrhujem uznesenie VMČ prerokoval a berie na vedomie.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  3/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o vyjadrenie k výzve na odplatu za užívanie práva k vecnému bremenu – „C“ KN                  

č. 7878/2,7878/3 a 7999/19 v k. ú. Nitra - LV č. 6994 

VMČ č. 2 Staré Mesto  
B e r i e  n a    v e d o m i e 
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Att. Odbor majetku mesta MsÚ 

 

 

Hlasovanie č. 3: 

Prezentácia: 9 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Olajoš)  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

⮚ Pošta 3 – OM – žiadosť o vyjadrenie - Tenisová akadémia Skalka - investičný zámer 

 

p. Král – uviedol žiadosť. Podotkol, že investičný zámer sa mu páči, prináša aj ďalšie využitie 

do školského a športového areálu základnej školy na Tulipánovej. Možno bude mať o tomto 

investičnom zámere viac informácií aj pán poslanec Mezei, nakoľko je predsedom komisie 

architektúry. 

 

p. Mezei – neregistrujem teno investičný zámer cez komisiu, viem o tom zámere, neviem 

v akom sú momentálne štádiu. Videl som štúdiu, urobilo to na mňa dobrý dojem. Zámer má 

hlavu a pätu.  

 

p. Ágh – materiál ide z ÚHA, v materiáli je napísané, že zámer je prípustný.  

 

p. Mezei – v areály sú v súčasnosti kurty, ktoré sú v žalostnom stave. Investor si nebude kaziť 

svoje meno, že budú stavať niečo hrozné. 

 

p. Stoklasa – je to na dlhodobý nájom, investor tam má preinvestovať 180 tis eur, aj škola 

bude mať z toho benefity. Je tam zázemie, sú v dezolátnom stave, je tam vonkajší tenisový 

kurt. Sú tam veci, ktoré má vybudovať, škola bude mať právo na vymedzené hodiny v týždni.  

 

p. Rehák – statická doprava, parkovacie plochy, to by ma zaujímalo.  

 

p. Janček – tam sú existujúce plochy, ktoré by mal spevniť, v areáli školy. Prečo tak veľa 

rokov, čo keby chcela škola tento pozemok medzičasom využiť nejako inak, prečo až 21 

rokov? 

 

p. Stoklasa – samozrejme keď ten investor má prefinancovať 180 tis. eur, určite nechce, aby 

mu nájomná zmluva skončila za 2 roky. Keby to bolo skončené predčasne, ZŠ by musela 

zaplatiť časť nezaplatenej investície. Prijala to škola, vydelilo sa to počtom mesiacov.  

 

p. Mezei – 715 eur mesačne na 21 rokov. Je tam zázemie, šatne, skladová hala. V lete je 

sfúknutá, v zime je nafúknutá. Za mňa určite kvalitné. Aj pani riaditeľka je rada, že sa tam 

bude takéto niečo realizovať.  

 

p. Rehák – pokiaľ bude kvalita dodržaná, tak súhlasím.  

 

p. Vančo – môže si škola, alebo mesto takto na priamo zvoliť investora, alebo by mali vypísať 

súťaž? 

 

p. Stoklasa - nie je to výstavba, je to zmluva, mesto mu niečo prenajíma. Škola to s niekým 

konzultovala. Nebudem hlasovať, aby som nebol v konflikte záujmov.   

p. Král – ďakujem, prešiel by som teda k hlasovaniu, navrhujem uznesenie, výbor prerokoval 

žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru - Tenisová akadémia Skalka a odporúča schváliť 

investičný zámer. 
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Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 4/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o vyjadrenie - Tenisová akadémia Skalka - investičný zámer  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

O d p o r ú č a  

investičný zámer - Tenisová akadémia Skalka 

 

Att. Odbor majetku mesta MsÚ 

Hlasovanie č. 4: 

Prezentácia: 9 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 2 p. (p. Olajoš, p. Stoklasa) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

⮚ Pošta 4 – p. Fiala -Wilsonovo nábrežie – osvetlenie 

 

p. Král – uviedol žiadosť. Viacerým z nás, predovšetkým poslancom prišiel mail od p. Fialu. 

Túto žiadosť sme tu  mali v r. 2019, ide o žiadosť o dobudovanie verejného osvetlenia na ul. 

Wilsonovo nábrežie, Nitra. Odporučili sme investičnému odboru MsÚ, aby sa to realizovalo. 

Keď sme riešili prerozdelenie finančných prostriedkov na investičné akcie v Starom meste, 

nebolo to nikde zaradené, z výboru to odišlo so súhlasom robiť to, ale nealokovali sme k tomu 

financie. Malo sa spraviť aj rozpočtové opatrenie. Investičné si to od nás nevyžiadalo a 

nezaradili to ani do zásobníku investičných akcií, ktorý nám následne predkladali. Investičná 

akcia sa nejako stratila na MsÚ. Zisťoval som, kde nastal problém. S p. Muzikom sme sa 

dohodli, že oni to budú realizovať v mesiaci koncom 1. kvartálu 2021. Odhadovaný náklad na 

túto akciu bol 9500 €. Túto vec by sme mali považovať za vybavenú.  

 

p. Vančo – je to klasický príklad, ako sa veci na MsÚ strácajú. S nástupom nového vedúceho 

na investičný odbor, je potrebné,  aby sa takéto veci nediali.  

 

Opätovne výbor trvá na svojom pôvodnom stanovisku z roku 2019.  

Treba riešiť systém, medzi poslancami, výborom a úradom, ale to je stará pesnička.  

 

p. Král – s novým vedúcim OIVaR p. Matulom mávame pravidelné pracovné meetingy a 

musím povedať, že momentálne systematicky pracuje, aby investičné akcie mali hlavu a pätu. 

Ku každej väčšej akcii má pomerne prehľadné tabulky, čo všetko k nej treba spraviť. 

 

p. Mezei – komunikovali sme s p. Matulom, upozornili sme aj na tieto chyby. Ubezpečil ma, 

že tie nedostatky budú odstránené. K investičným akciám, ktoré sú schválené, má ich 

rozpracované do harmonogramu. Budem si s ním piatok volať, malo by to byť rozdelené 

konkrétnym ľudom. Snažím sa s ním komunikovať, aby tie veci nezastali. Myslím, že výberko 

bolo nastavené dobre a vybrali sme toho najlepšieho. Držím mu palce.  

 

p. Olajoš – ak je to takto, nechápem, prečo nás oslovujú.  

 

p. Král – to je aktuálna informácia, riešili sme, či túto vec má na starosti OIVaR MsÚ, alebo 

SMS. Pán Muzika povedal, že nech túto vec považujeme za vybavenú.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 5/2021:  
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VMČ č. 2 Staré Mesto  

 

Opätovne Prerokoval  
žiadosť p. Fialu o realizáciu osvetlenia na Wilsonovom nábreží, Nitra  

 

v zmysle dohody p. prednostu MsÚ, Mestských služieb Nitra a predsedu VMČ Staré mesto II. 

Informujeme, že investičná akcia má byť zrealizovaná v období marec-apríl 2021 

 

Att.  Ing. Fiala  

 

Na vedomie:  Mestské služby Nitra 

  Kancelária primátora Nitra 

 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 5: 

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

p. Dulíková sa pripojila.  

 

 

⮚ Pošta 5 – p. M. Dinga- vyhradenie parkovacieho miesta 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

p. Janček – nezdá sa mi tam jedna vec, trvalý pobyt má na inej adrese a chce vyhradiť 

parkovanie na Mostnej ul., Nitra. Možno to je miesto výkonu práce. V žiadosti, ktorú žiadateľ 

vypĺňa je však uvedené, že má právo požiadať o vyhradenie miesta iba v mieste svojho 

trvalého bydliska a toto ním nie je. Žiadosť nám sem ani nemala byť zaslaná, keďže nespĺňa 

základné atribúty. 

 

p. Mezei – on tam má prácu. Neviem či sme pri práci vyhradzovali parkovacie miesto.                        

Na Župnom námestí sú 2 miesta vyhradené pre ŤZP.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 6/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť p.  M. Dingu  - vyhradenie parkovacieho miesta 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

N e s ú h l a s í  

s vyhradením parkovacím miestom, nakoľko nie je v mieste trvalého bydliska  
 

Att.  Odbor dopravy MsÚ 

 p. M. Dinga 

 

Hlasovanie č. 6: 

Prezentácia: 10 

za: 9 



7 
 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Olajoš) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

  

⮚ Pošta 6 - spol. Albacentrum, - parkovanie pre matky s deťmi 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

p. Janček – parkovaním križujú pozemok v celej šírke. MsP robí prísnejšie kontroly. Autá 

jazdia nelegálne po chodníku a cez autobusovú zastávku čo je aj nebezpečné. Vyhliadli si túto 

spevnenú plochu vedľa, v areáli ŽSR, kde pozemok vlastní Mesto Nitra. Mesto Nitra ho 

nevyužíva. Je na nás, ako sa k tomu teraz postavíme. Cez chodník a zastávku už jazdiť 

nemôžu, takže buď budú už parkovať iba na najbližších existujúcich vyznačených 

park.miestach pred stanicou ŽSR, alebo budeme súhlasiť s prenájmom časti tohto pozemku, 

ktorý nevyužívame a keď si vybavia zmluvu a vjazd cez bránu do areálu, tak by mohli aj tam. 

Nesmú obmedzovať p.Gajdoša, ktorý má z tej strany vstup do budovy pneuservisu. 

 

p. Dulíková – ako malo Albacentrum povolenú prevádzku, čo mali v stavebnom povolení?  

 

p. Janček – to je asi otázka na stavebný úrad.  

 

p. Dulíková – ak to mali povolené zo stavebného úradu, museli mať povolené parkovacie 

miesta.  

 

p. Olajoš – podľa nového, nie je možné parkovať ak na miesto parkovania prechádzate cez 

chodník. Stanovisko železníc je proti parkovaniu v ich areáli. 

 

p. Janček – vlastníme určitú časť, my tam nakládku a vykládku tovarov nerobíme. Ak chceme 

vyriešiť problém a budú sa vedieť dohodnúť aj s ostatnými tak by nám prenájom nemusel 

vadiť 

 

p. Olajoš – kedy sa zatvára brána?  

 

p. Mezei – ja s tým nemám problém, za splnenia všetkých dotknutých podmienok.  

 

p. Olajoš – p. Gajdošovi sme zamietli predaj pozemku.  

 

p. Mezei – on tam chcel postaviť stavbu.  

 

p. Vančo – musíme byť ako výbor konzistentný, aj teraz by sme mali postupovať rovnako.  

 

p. Král – tam išlo o stavebné konanie a tu je prenájom parkovacieho miesta.  

 

p. Vančo – ak železnice nebudú mať problém s prenájmom na čas určitý.  

 

p. Janček – je potrebné to podmieniť, okrem trávnatej plochy pred oplotením. Prenajímame 

iba spevnené plochy v areáli za bránou.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 7/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval žiadosť spol. Albacentrum, - parkovanie pre matky s deťmi 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

N e m á   n á m i e t k y  
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v prípade ak nebudú obmedzení účastníci (užívatelia) parcely č.  4552/2 

Žiadame, aby Odbor majetku MsÚ výboru predložil finálne znenie nájomnej zmluvy  

 

Att. Odbor majetku mesta MsÚ 

 

Hlasovanie č. 7: 

Prezentácia: 10 

za: 10 

proti: 0 

zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

⮚ Pošta 7- OM - Radlinského 7, Nitra - odovzdanie do správy – súvis s Poštou 8.  

 

p. Král – uviedol žiadosť. Budovy sa budú dávať do správy, do majetku mesta.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 8/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť OM - Radlinského 7, Nitra – odovzdanie nehnuteľného majetku na výkon správy 

Službytu Nitra s. r. o.  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í   

s odovzdaním  nehnuteľného majetku na výkon správy Službytu Nitra s. r. o.  
 

Att. Odbor majetku mesta MsÚ 

 

Hlasovanie č. 8: 

Prezentácia: 10 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Olajoš) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

⮚ Pošta 8 - OM - Radlinského 7, Nitra - prenájom  

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

p. Branikovičová – mesto sa nespráva trhovo pri prenájmoch.  

 

p. Stoklasa – je to v súlade s cenníkom mesta Nitra, napísal odbor majetku. Bol aktualizovaný 

tento cenník.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 9/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť OM - Radlinského 7, Nitra  - prenájom nebytových priestorov 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í  

S uzavretím nájomnej zmluvy tak ako je predložené  
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Att. Odbor majetku mesta MsÚ 

 

Hlasovanie č. 9: 

Prezentácia: 10 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 2 (p. Olajoš, p. Branikovičová) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

⮚ Pošta č. 9 - Službyt – žiadosť o vyjadrenie 

 

p. Král – uviedol žiadosť. Ide o stanovisko k výberu nájomcu na Kúpeľnej ul. č. 4, Nitra. 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 10/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o stanovisko k výberu nájomcu   

VMČ č. 2 Staré Mesto  

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

Výber nájomcu v priestore na Kúpeľnej ul. č. 4, Nitra (Mestský kúpeľ)  
 

Att.  Službyt Nitra s. r. o.    

 

Hlasovanie č. 10: 

Prezentácia: 10 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Olajoš) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

p. Stoklasa - sa ospravedlnil z online zasadnutia.  

  

⮚ Pošta č. 10 - žiadosť o vyjadrenie – oprávnenosť osadenia Billboardu  na Wilsonovom nábreží, 

Nitra 

 

p. Ágh – chcel by som povedať niečo ohľadom billbordov na Wilsonovom nábreží v Nitre. 

V minulosti tam bol samostatne stojaci billboard, ktorý bol zo strany mesta odstránený. 

Samostatne stojaci billboard tam už nie je, ale na stene garáže majiteľ využil priestor steny           

na takúto formu privyrobenia. Myslím, že to tam nemá čo robiť. Je to reklamný smog.  Neviem 

aké sú mechanizmy na schvaľovanie takejto reklamy. Na meste to niekto schvaľuje, 

a nepredpokladám, že k takémuto billboardu sa niekto vyjadroval.   

 

p. Janček – je potrebné dať preveriť oprávnenosť takéhoto billboardu - p. Remenárová 

 

p. Olajoš – žiadam ak takýto materiál existuje, ktorý povoľuje osadenie billboardov,  aby bol 

predložený na VMČ.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 11/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o vyjadrenie - oprávnenosť osadenia Billboardu na Wilsonovom nábreží, Nitra  

VMČ č. 2 Staré Mesto  
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Ž i a d a    ÚHA  MsÚ (p. Remenárovu) 

preveriť   oprávnenosť tejto reklamy (viď príloha) a v prípade, že je nelegálna, začať konať 

vo veci. 

 

Att:  ÚHA MsÚ 

 

Hlasovanie č. 11: 

Prezentácia: 10 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Olajoš) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

p. Vančo – sa odpojil zo zasadnutia VMČ.  

p. Ágh – sa odpojil zo zasadnutia VMČ.  

p. Mezei – sa odpojil zo zasadnutia VMČ.  

p. Olajoš – sa odpojil zo zasadnutia VMČ.  

 

ODPOVEDE 

 

● Boli zobraté na vedomie annblock. 

 

 

 

⮚ Bod Diskusia 

 

⮚ P. Král  

 

● Na ďalšie zasadnutie VMČ je potrebné prizvať zástupcu OM – doriešenie nelegálnych 

garáží cez videocall., 

● bolo by vhodné vyvolať stretnutie predsedov VMČ, na ktorom by som chcel predostrieť  

problém - nelegálne garáže,  

● výbeh pre psy pri Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova ul., Nitra, 

(príloha) 

● Oplotenie Domina – jeden plot by bol zrušený, ktorý je priľahlý k Mlynom,                                     

ul. Chalupkova, Nitra. Plot by sme posunuli až po asfaltovú plochu hokejbalového 

ihriska, rozšíril  by sa chodník, vznikla by zeleň, lavička, nebol by hrozný múr, ulica by 

dostala atraktivitu. Bude tam iba pletivo s brečtanom, vznikol by pás zelene. Otázne je, či 

to ideme ako výbor zadať na spracovanie ÚHA a následne predložiť investičnému 

odboru. Po nás robil obhliadku  p. Muzika so statikom, ten povedal, že podľa neho ten 

plot ešte vydrží 5 rokov. Máme znalecký posudok od iného znalca,  že je v dezolátnom 

stave, ja by som sa opieral o to. Je to havarijný stav.  

● p. Král - WC na Párovciach – pokiaľ investor nesplní požiadavky, nemáme záujem 

o stretnutie, nech to príde z jeho iniciatívy.  

● informačné tabule – je potrebné starať sa o tabule VMČ.  

● Požiadavky VMČ:  

● Požiadavka na odbor propagácie – dožadujeme sa informácie prečo nechodia letáky                            

do informačných tabúl?  

● Požiadavka na doplnenie zoznamu nelegálnych garáži o - Podzámskej 21, Na Predmostí 

3, Kupeckej 1 (boli v pôvodných listoch, ale z listov sa vytratili), Vodnej 9 (dopĺňalo sa v 

janurári), Benického 2 (doplnené členmi VMČ teraz). 

● Zatrávnenie asfaltovej plochy na Štúrovej ul.oproti Domu Služieb a plochy na 

Wilsonovom nábreží 

https://www.google.com/maps/@48.3089017,18.0809391,3a,41.3y,187.95h,67.32t/data

=!3m6!1e1!3m4!1sC6ZMczVnNrKaw44tq1Bzsg!2e0!7i13312!8i6656 

https://www.google.com/maps/@48.3089017,18.0809391,3a,41.3y,187.95h,67.32t/data=!3m6!1e1!3m4!1sC6ZMczVnNrKaw44tq1Bzsg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@48.3089017,18.0809391,3a,41.3y,187.95h,67.32t/data=!3m6!1e1!3m4!1sC6ZMczVnNrKaw44tq1Bzsg!2e0!7i13312!8i6656
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https://www.google.com/maps/@48.3117499,18.0920412,3a,60.6y,273.08h,74.93t/data

=!3m7!1e1!3m5!1sYd3On_AM4PmA4JUDkZatBQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2

Fcbk%3Fpanoid%3DYd3On_AM4PmA4JUDkZatBQ%26output%3Dthumbnail%26cb_

client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%

3D1.9202454%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656 

● Požiadavka na ÚHA a p. Lančariča – výbeh pre psov, k požiadavke zašle prílohu                       

Ing. Arch. Dulíková 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 12/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

P r e r o k o v a l  

Požiadavku na vyhradenie plochy pre psov pri Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva 

UKF, Kraskova ul., Nitra podľa predloženej štúdie 

S ú h l a s í  

a predseda Výboru mestskej časti si osvojil toto vyhradenie plochy pre psov podľa 

predloženej štúdie a predloží návrh Stredisku mestských služieb, aby toto vyhradenie 

plochy pre psov zrealizoval  

 

Bez hlasovania:  

 

Att: ÚHA MsÚ 

Mestské služby Nitra  

 

 

 

V Nitre, dňa: 10. 02. 2021 

 

 

 

 

 

 

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

   sekretár VMČ č. 2               predseda VMČ č. 2 


