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Výbor mestskej časti č. 2  STARÉ   MESTO 

Predseda VMČ:  Ing. Erik Král 

Sekretárka VMČ:  Mgr. Diana Dojčanová 

 

 

Mimoriadne zasadnutie VMČ Staré mesto II. konané dňa 24.2.2020  

 pracovné stretnutie s odborom životného prostredia MsÚ Nitra 

 

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 8 členov z celkového počtu 13.  

 

Prítomnými členmi na zasadnutí boli menovite: 

Ing. Erik Král, Ing. arch., et Ing. Peter Mezei, Ing. arch. Peter Rehák,  Denisa Branikovičová,                  

MUDr. Peter Olajoš, Ing. arch. Lívia Dulíková, Doc. PhDr. Martin Hetényi PhD, Ing. Ivan Janček 

 

Ospravedlnení:  

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

JUDr. Tomáš Stoklasa 

 

Prizvaní:  

Ing. Štefan Lančarič, PhD. – odbor ŽP MsÚ – formou online 

Ing. Ľubomír Muzika – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho Správy mestských služieb - 

formou online 

 

Program rokovania: Životné prostredie v meste Nitra.  

 

 p. Král  - privítal prítomných a predstavil program rokovania.  

Múr pri CVČ Domino – znalecký posudok hovorí, že je v havarijnom stave, chceli by sme                       

ho asanovať. Volali nám ľudia, že je to nebezpečné a mali by sme s tým niečo robiť.                           

Je potrebné zachovať lipy, rozšíriť túto plochu o zeleň a rozšíriť chodník. Nákres ktorý som 

tu ukazoval, to kreslila Lívia,  nemuseli by tam byť veľké náklady, zrútili by sme to, pletivo 

by sa nechalo porásť popínavou rastlinou popri tribúne.  

 

 p. Muzika – áno bol som tam so statikom p. Moravčíkom. Ten povedal, že to bez problémov 

vydrží ďalších 5 rokov. Je to docent na vysokej škole, je to renomovaný statik. Keď som sedel 

s vedením  mesta, bolo mi povedané,  že je to potrebné zrútiť, alebo nejako to spraviť. Nemám 

s tým problém zrútiť to. Pri druhom strome je prípojka. Navrhoval som, že zrútime to celé aj 

s tribúnou a urobiť tam niečo pekné, zrútiť plot a vyššiu tribúnu nie je také niečo čo by sme 

nezvládli cez správu mestských služieb. Budeme mať jeden priestor vyčistený. Neviem aký 

zámer je s týmto priestorom. Za mňa je to všetko.  

 

 p. Rehák – statik povedal, že to treba zbúrať. Treba si povedať koľko toho treba dať dolu, je 

to potrebné zhodiť po ten roh. Lívia urobila návrh, od toho sa to bude ovíjať.  

 

 p. Dulíková – keď sa zbúra ten plot, tie stromy nebudú labilné? Keď máme statický posudok 

nemáme nad čím rozmýšľať.  
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 p. Lančiarič – ťažko povedať, to oplotenie je v koreňovom systéme, oplotenie s tým pásom, 

môže pôsobiť ako závažie. Keby sme to odstránili, museli by sme to dať posúdiť. Budeme                

sa musieť týmto priestorom zaoberať aj vo vzťahu s drevinami. 

 

 P. Kráľ – potrebujete nejaké uznesenie výboru mestskej časti, alebo to vieme na základe 

pracovného stretnutia?  

 

 p. Muzika – ja s tým problém nemám, žiadajte Stredisko mestských služieb, aby to bolo 

odstránené. Je potrebné povedať čo ešte chcete.  

 

 p. Lančarič – keď sa odstráni ten plot, bude to fajn, nie som si istý, či nie je nejaký zámer, 

ktorý už existuje. Oplotenie sa dá rýchlo preč. Keď chceme robiť záhon aj sadiť stromy,  

musíme ich polievať. ÚHA by malo povedať, či neexistuje nejaký zámer. Myslím, že bola 

spracovaná štúdia, zámerov bolo viac. Jedna z vecí je odstránenie múru. Je potrebné aj upraviť  

spevnené plochy. Nebudeme sa do toho púšťať, keď z pohľadu mestskej investície je nejaká 

iná.  

 

 p. Dulíková – nám to prišlo pred 3 mesiacmi, bolo tam aj riešenie navrhnuté, to tiež stálo dosť 

veľa peňazí.  

 

 p. Olajoš – ja by som sa chcel opýtať, či niekto hovoril s vedením Domina? Či tam nie je 

nejaký zámer.  

 

 p. Král – je tam nové vedenie, nehovorili sme.  

 

 p. Muzika – ja som s vedením rokoval, chceli sme vybudovať multifunkčné ihrisko, bolo                    

to presunuté, v rámci toho, že ihrisko sme vybudovali na Chrenovej. Sú tam návrhy, ja ich 

nájdem, parkovisko pre občanov, sú také 3-4 varianty až do výšky Mlynov v rôznom 

finančnom vyhodnotení. Hovoril som so starým vedením, nie s novým vedením.  

 

 p. Hetényi – tie veci pred Tescom, kvetináče, by sme mohli preniesť, nestálo by to veľa 

a pomohlo by to.  

 

 p. Muzika – čo sa týka kvetináčov-gabionov, to je všetko v takom stave, nie je to boja schopné. 

Jeden betónový kvetináč nestojí veľa cca 200 €. Potom musím nastúpiť p. Lančarič 

s výsadbou, aby to tam nezostalo voľné.  

 

 p. Dulíková – navrhovali sme pletivo a výsadbu pre vinič.  

 

 p. Lančarič – najlepšie je hovoriť s pánom hlavným architektom.  

 

 p. Dulíková – k zeleni: nie je v tom systém, všetci chcú stromy. Vždy narazíme na to, že nedá 

sa, lebo sú tam siete, tam kde tie stromy potrebujeme. Nemal by byť niekto na MsÚ, 

oddelenie, ktoré by sa venovalo výlučne takýmto veciam, aby niekto koordinoval opravu sietí 

s výsadbou stromov, myslím, že sa to vôbec nerieši. Príklad Párovčan, asi tam alej nebude.  

 

 p. Král – pracujete s podkladmi, máte to zmapované, kde sú siete a kde by išlo dosádzať 

nejaké stromy? Máte nejakú analýzu. Zelený pás popred súd. Dala by sa vysadiť menšia zeleň, 

čo by izolovala chodcov od prašnej cesty.  
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 p. Lančarič. – beriem to v dobrom. Odbor ŽP vznikol minulý rok v lete. Robí sa generel, 

podedili sme tento stav. Alfa a omega je pasport zelene. Nemáme zrátanú zeleň o ktorú                      

sa máme starať. Dal som návrh do rozpočtu, aby sme sa mohli o ne starať. V rozpočte nám                

to neprešlo. Je potrebný systémový prístup. Nemôžeme donekonečna čakať na eurofondy. 

Bola zrušená VZN o zeleni  na základe protestu prokurátora. Nová VZN je v pripomienkovom 

konaní. Ošetrili sa stromy v parku. Odkedy je samostatný odbor ŽP naplno pracujeme. Máme                

30 tis. € na výsadbu. Digitálna mapa - momentálne na stavebnom odbore je kolegyňa, ktorá 

sa snaží usmerňovať staviteľov, aby doplnili zeleň. V starom meste máme málokedy kam 

preložiť siete. Keď máme prícestný pás, napr. J. Kráľa javory, vieme, že tie stromy končia, 

máme tam plyn, vodu, el. káble. Nevieme kde tie káble prekladať. Spravili sme alejovú 

výsadbu na Novozámockej ul. Ihneď bol daný podnet na Okresný úrad, či je to v súlade, prečo 

tam tie stromy išli. Kapitola na zeleň bola valorizovaná až po 15 rokoch. Stále nie sme                        

na úrovni roku 2015. Od firiem požadujeme kvalitu, nemôžem s nimi vykopať vojnovú 

sekeru, dávame im polovičné platby za služby. Za rok sme využili úsilie a efektivitu                           

na maximum.  

 

 p. Král – cisterny, je to personálny alebo technický problém? 

 

 p. Muzika – cisterny, aktuálne máme 2 cisterny, muškáty tento rok nebudú. Do súťaže ide 

malá cisterna 2 tonová, budeme mať 2 veľké a 2 malé.  

 

 p. Dulíková – mne to príde ekonomicky nevýhodné, či by nebolo výhodnejšie nakúpiť samo- 

zavlažovacie vaky.  

 

 p. Muzika – môžeme to vyskúšať, ľudia sú veľmi zlý, lámu nám stromy, riešime aj takéto 

veci. 

 

 p. Dulíková – chcela som pomôcť tomu oddeleniu. Nevieme kde začať, nemyslela som to ako 

kritiku, od kedy je tam p. Lančarič je to lepšie.  

 

 p. Branikovičová – malo by sa to riešiť s ÚHA, aby za nami bola vidieť práca. Staré mesto 

stojí. Na Wilsonovom nábreží sa tiež išlo cez zeleň. Nenasadilo sa nič. Na klimatickú zmenu, 

potrebujeme stromy. Mesto by malo žiadať každú firmu, dať to do nariadenia, aby to dávali 

do chodníka. Mali by sme tomu dať plán. Ľudia by si mohli adoptovať strom. Niektorý ľudia 

by boli aj šťastný.  

 

 p. Dulíková – možno by sa to dalo našiť do aplikácie Mením moje mesto. 

 

 p. Král – páči sa mi táto myšlienka, neviem, aká je s tým skúsenosť.  

 

 p. Mezei – naše investičné akcie, sú zabrzdené, ale teraz by mali byť projektové  

dokumentácie. Podarili sa nám tam dať veľké akcie napr. Radlinského ul. Tendencia bude, 

aby sa tieto veľké akcie dotiahli. Kino Palace, hradný kopec, starý park sa bude revitalizovať. 

Procesne to je ako? Majetkový odbor sa vyjadruje k sieťam, a ŽP sa nevyjadruje? Je potrebné, 

aby ste dali vy ucelené stanovisko.  

 

 p. Lančarič – systémový krok, začnime od seba. Investičné akcie mesta, zeleň tam neexitovala, 

teraz sa to trošku mení. Akékoľvek zadanie, ktoré išlo zeleň ignorovali. Dali sme na investičný 

odbor požiadavku, aby sme boli prizývaní aby bola zahrnutá zeleň.  

 

 p. Mezei – ono sa jedná o vecné bremená. Na ul. Novej, kde to ťahali v zeleni, 

pripomienkovali sme to. Je potrebné urobiť internú dohodu, aby tam bolo vaše vyjadrenie.  
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Vy by ste to pozreli a vyjadrili sa v rýchlosti, aby sa to dávalo do chodníka do cesty, to by 

som nechal na vás ako to zariadite. Čo sa týka investičných akcií, snažíme sa dbať, aby sa tam 

tieto veci dostali. Hlavne na ÚHA. Spravil som kartu, ktorá by mala prejsť ÚHA aj výborom 

aj odbormi.  

 

 p. Lančarič – aby sme boli účastníci – je to zapracované vo VZN o zeleni. Stanovuje 

kompetencie aj vo vzťahu k predprojektovej príprave. Ak prejde VZN, budeme mať 

legislatívne zázemie, ale aj pri kolaudačných konaniach.  

 

 p. Dulíková – keď tie siete pôjdu v zeleni, či vôbec to bude mať kto robiť. Bude veľa prípadov, 

to nebudete stíhať. Radlinského ul.  bude len povrchová úprava, alebo sa budú riešiť   aj siete, 

nebolo by to vhodné urobiť ukážkovo.  

 

 p. Mezei – sú tam aj stromy, bude sa riešiť  aj architektonická štúdia zelenej časti za kinom 

Palace a kúpeľom.  

 

 p. Dulíková – to je super, sa dozvedia sa o tomto aj sieťari?  

 

 p. Mezei – neviem či komunikovali spolu, aj keby komunikovali, sieťari to spravia za 4 roky.  

 

 p. Muzika – hradný kopec riešili vo februári, v novembri som to zachraňoval ja. Tam spravili 

sieťari to čo mali. Dopadlo tak, že ryha je zabetónovaná, kameň mám na dvore, po roku 

nemáme právoplatné stavebné povolenie. Viem, že sieťari majú investičný plán tak ako my, 

máme problém s vodármi. Mali sme problém aj s plynármi, oni investovali. Najväčší problém 

sú vodárne.  

 

 Dulíková – to by sa dalo využiť na to, že by to mali opravovať oni. Kde je problém? 

 

 p. Muzika – mali by sme sa dať do kopy na úrade. Evidentne to nefunguje na investičnom 

odbore. Je to aj naša chuť, chceme to robiť. Musí sa to zosúladiť. Sieťari idú aj bez nás. 

Neplánujeme spoločne.  

 

 p. Dulíková – ideálne by bolo sieťari a mesto. A na meste do toho zamontovať aj stromy 

a parkovanie.  

 

 p. Rehák – vodárne sú nad mestom? Zachádzame do problému koordinácie, môžeme si sadnúť 

s prednostom.  

 

 p. Dulíková – túto istú vec som hovorila pred 2 rokmi.  

 

 p.  Mezei – nemal to kto sprocesovať.  

 

 p. Olajoš – najväčší problém je v tom, že sú nevyjasnené majetkové pomery vodovodného 

potrubia a kanalizačnej siete. Na majetkovom sa to nevyrieši. Mesto bude mať svoj plán, 

vodárne majú svoj plán. Keď sa opravuje pri akútnych situáciách opravuje sa max. 2 metre, 

nedá sa to nikdy do poriadku ako celok. Je to na poslancoch. Ideme veľmi doširoka.  

 

 p. Král – chcel som sa všeobecne pobaviť o zeleni, bola tu požiadavka ako sa pristupuje 

k zeleni, chcel som sa dohodnúť o chodníkoch, viacero tém.  

 

 p. Rehák – Radlinského, mal by to byť vzor.  
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 p. Mezei – budú k tomu spustené stretnutia s komisiami a VMČ. Aktuálne sa spracovávajú 

štúdie, aby sme stihli spracovať akcie, ktoré máme navrhnuté. Menšie časti, ktoré budú riešiť 

SMS. Ak zostane priestor, môžeme sa venovať akciám, ktoré nie sú v rozpočte. Priorita je 

ustriehnuť veci, ktoré sú v rozpočte. Požiadal som, aby bol pridaný ešte jeden človek                              

na ÚHA.  

 

 p. Král – líniové pásy zelene, prišla požiadavka od p. Vanča. Ako vieme nakladať s pásmi, či 

je možnosť zriadiť alej, alebo záhony. Takýchto ulíc vieme vymenovať 20,30. Na odbore ŽP 

si to viete rozanalyzovať, navrhnúť riešenia, vyslovene spraviť rozpočet, koľko by to stálo my 

z výboru vieme na to časť vyčleniť. Nechcem byť úplne konkrétny, len chcem vedieť aké sú 

vaše možnosti.  

 

 p. Lančarič – mali by sme sa zaujímať o predzáhradky pred domami. Živé ploty ok, je to 

prícestný zelený pás. Všetka soľ sa splavuje do toho pásu, neviem či to tam vieme udržať.                 

Za mňa vieme tieto lokality identifikovať. Keď vysadíme, musíme sa aj starať, strihať, 

polievať. Odbor ŽP predkladal plán činnosti pre rok 2021, každý si tam bude vedieť nájsť čím 

budeme žiť na ŽP tento rok. Zelené pásy OK, ak budú zdroje nebránime sa tomu.  

 

 p. Olajoš – poľa informácií, mesto sa dostalo do užšej súťaže EHMK. Autobusová stanica – 

myslel som, že sa dá do poriadku okolie autobusovej stanice. Ľudia prechádzajú niečím, čím                 

sa mesto nemá hrdiť. Chcem vás požiadať, aby sa tento priestor dal do takého stavu, aby                

sa stanica stala vstupnou bránou mesta. Parkovanie vozidiel, ktorí parkujú priamo                            

na autobusovej stanici. Chcel by som požiadať o informáciu, ako je s týmto priestorom.                    

Poprosím, aby sme venovali maximálnu pozornosť úprave tohto priestoru, keď už chceme 

byť EHMK.  

 

 p. Král – bavili sme sa o tom, ale mimo pléna MZ. Ospravedlňujem sa, ak sme vás zaviedli, 

pán Muzika to aj dával naceňovať. Od p. Lančariča sme dostali návrh výsadby zelene.  

 

 p. Olajoš – je potrebné spraviť takú úpravu, aby tam nebolo možné parkovať na tej zeleni.  

 

 p. Lančarič – dávali sa robiť 2 cenové ponuky. Na výsadbu máme. Zastali sme pri zabráneniu 

státiu áut. Vybrali sme zariadenia a  vyjadrujú sa k tomu KDI PZ. Viem to zistiť, v akom                     

je to stave. Dám Vám vedieť.  

 

 p. Král – čo sa týka KDI PZ, to sme si dali preveriť právnemu oddeleniu, kde siahajú 

kompetencie KD PZ. Pretože KDI PZ sa vyjadruje prevažne v záporných postojoch k všetkým 

týmto zahradzovacím zariadeniam aj stĺpikom. Neodvolávajú sa na žiadny §. Rieši to aj pán 

Maruniak, či je to relevantné, keď sa neodvolávajú na §. Dali sme to preveriť, pokiaľ nám 

dajú za pravdu, bude to veľký posun, aby sme mohli takéto zahradzovacie zariadenia 

osadzovať.  

 

 p. Janček – pripojil sa k zasadnutiu.  

 

 p. Janček – veľmi je ničená zeleň na Kalvárii prícestné pásy. Ľudia si dláždia pred svojimi 

domami. Chcel by som vedieť, či existuje nejaké pravidlo, ako si lepšie strážiť tú zeleň, aby 

neničili zeleň. Je tam potrebné dať zábranu, aby to nezdevastovali už počas stavby. 

 

 p. Lančarič – nie je v našich možnostiach záberu verejného priestranstva, na to sú iné odbory.  

Mám na útvare 11 ľudí, nemajú kapacitu toto usledovať, ak príde podnet vtedy sa to rieši. 

Toto sú veci, ktoré sa nedajú usledovať.  
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 p. Janček – mala by to riešiť najskôr MsP. Nejaké preventívne opatrenie nejakou prekážkou.  

 

 p. Dulíková – dávať denne pokutu.  

 

 p. Branikovičová – poznám prípad z Rakúska, kedy si niekto vysadil tujky pred domom. 

Musel to dať  do pôvodného stavu, dostal pokutu.  Na toto páky existujú. Chcela som                           

sa opýtať, mali sme vytýčiť aleje. Je reálna šanca na tento rok na nejaké aleje? 

 

 p. Lančarič – pošlem informatívnu správu, kde chceme rozširovať aleje v meste aj v starom 

meste. Jedná sa o ulice: Štúrova, J. Kráľa. Pošlite nápady zberáme podnety a na jeseň sa ide 

sadiť. Snažíme sa zakladať nové aleje a obnovovať staršie, dávali sme na kruháč pod Zobrom 

stromy.  

 

 p. Dulíková – popri rieke Cyklolávka. To ste teraz sadili nové stromy?  

 

 p. Lančarič - sadili sme ich na jeseň, ten výrub, bol podmienený parametrami stavby. Vysadili 

sme 7 stromov, ako náhradu  za vypílené lipy.  

 

 p. Rehák – na ul. Fraňa Mojtu, existuje parkovisko ako je Kn. Pribinu. Je tam zebra, sú tam 

dosť veľké plochy nedali by sa vysadiť niečo také kríkovité.  

 

 p. Lančarič – ak je to súčasť komunikácie, tam sadiť nemôžme.  

 

 p. Dulíková – bolo by možné na pešej zóne pokračovať so stromami. Nedalo by sa vybrať 

betón. Dať tam trvalky, trávy, začiatok pešej zóny až po hodiny.  

 

 p. Lančarič – pešia zóna je špecifická. Tento týždeň má byť verejná súťaž na I. etapu.  Je 

problematické otvárať dlažbu. Keď tak osadiť pekné mobilné nádoby na vybrané zóny. 

Zbytočne dávať peniaze do pešej zóny, keď sa to bude prerábať.  

 

 p. Dulíková – Párovčan, chcela som sa spýtať, pozvime ho na výbor.  

 

 p. Král – požiadavky sme dali jasne, aby mu majetkové nedalo podnájomné zmluvy. 

Nebránim sa tomu vyvolať stretnutie.   

 

 p. Muzika – chcel som sa vyjadriť k chodníkom za SMS je toho 2200 m2.  

 

 p. Král – vyfrézovať starý asfalt, sú rozbité obrubníky.  

 

 p. Muzika – Novozámocká ul., Párovská ul., Hotel Centrum prístup od Mostnej aj to by sme 

chceli tento rok ešte spraviť.  

 

 p. Král – nedorobok po cyklotrase spod Boriny. Je to vizitka, že ideme po najviac rozbitom 

chodníku. To je tam okolo Polygonu.  

 

 p. Mezei – skús nám p. Muzika zaslať čo ste vytypovali a potom čo máme my. Napríklad                       

aj v parku. Vieme tú alokáciu prostriedkov, pracovníkov, miesto úsekov chodníkov, radšej 

použiť na debarierizáciu a išli by do centra mesta a debarierizovať centrum mesta.  

 

 p. Muzika – pošlem tabuľku, navrhujeme aj debarierizovať.  
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 p. Král – osvetlenie Wilsonovo nábrežie, verejné osvetlenie, či ste začali riešiť?  

 

 p. Muzika – koniec apríla to bude hotové.  

 

 p. Král – prepošleme si tie zoznamy, od členov dáme dokopy, ktoré chodníky by                                       

sa mali vyfrézovať.  

 

 p. Král – príjazdová cesta na Wilsonovom náb., smerom Na predmostie, tam kde                                      

je detské ihrisko.  

 

 p. Muzika – mám to necenené, tak aby to tento rok zrealizovali.  

 

 p. Král – tam bude treba urobiť aj podložie, je to tam blatové.  

 

 p. Muzika – tam to treba prerobiť. Ďakujem za stretnutie. 

 

Predsedajúci ukončil mimoriadne zasadnutie VMČ Staré mesto.   

 

 
 
 

V Nitre, dňa: 24. 02. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   sekretár VMČ č. 2               predseda VMČ č. 2 
 


