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 Výbor mestskej časti 

č.2 Predseda VMČ:  

Sekretárka VMČ:  

STARÉ MESTO 
Ing. Erik Král  

Mgr. Diana 

Dojčanová  

Zápisnica 

z (mimoriadnej) schôdze výboru mestskej časti č. 2, ktorá sa konala dňa 29. 03. 2021  

(formou videokonferencie) 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. arch. Peter Rehák, Denisa Branikovičová, Mgr. Ján 

Greššo, PhDr. Ján Vančo PhD, Ing. Roman Ágh MBA, MUDr. Peter Olajoš, Ing. arch. Lívia 

Dulíková, Ing. Ivan Janček  

Ospravedlnení: 
JUDr. Oliver Pravda LL.M, JUDr. Tomáš Stoklasa, Doc. PhDr. Martin Hetényi PhD 

 HOSTIA:  

p. Mária Cok Steinemannová – referent projektového a strategického riadenia 

 BOD l/  asfaltovanie chodníkov v meste Nitra:  

p. Král- uviedol žiadosť.  

p. Cok Steinemannová - volali mi z Trebišova, chceli by nadviazať spoluprácu ohľadne našich 

podnetov na Odkaze pre starostu.  

p. Král - odpadu je veľmi veľa, všade sú odhodené odpadky.  

p. Cok Steinemannová – komunikujeme s väzenskou strážou. V tejto kategórii, sú aj odsúdení, 

ktorí si odrábajú trest, sú tam aj ľudia z úradu práce, tieto aktivačné práce sú v rozsahu 32 h. Čo sa 

týka odsúdených priamo v base, to by sa muselo dohodnúť priamo s väzenskou strážou. Sú to 

odsúdení za vážny trestný čin, na to je treba väzenskú stráž na stráženie, neviem či je to za danej 

situácie vhodné. Dá sa to čistiť pomocou brigád, akcie, kde sa nebudú ľudia zgrupovať. Je 

potrebné ohlásiť p. Pavelku, to sú čierne skládky. To by som tiež navrhovala riešiť. Je to potrebné 

spolupracovať. Ide o to, že sú tu síce rôzne odbory, vzniká problém v komunikácii. ŽP sa musí 

spojiť so SMS, investičné, NKS a nebude treba ani týchto väzňov.  

p. Král - bol vám zaslaný zásobník akcií, aby sme vedeli aj pri rozhodovaní dať sebareflexiu, kde 

aké prostriedky išli. Sú lokality, kde to bolo cítiť menej, kde to bude cítiť viac. Pozval som pani 

Cok Steinemannovú na zasadnutie VMČ. Máme 100 tis. € + 9150 € zostali, nejaké prostriedky sa 

ušetrili za parkoviská, ktoré neboli obstarané. Teraz by sme mali pracovať s tými 109 tis. €. 

Dávam slovo p. Cok Steinemennovej.  
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p. Cok Steinemannová - ČO sa týka podnetov odkaz pre starostu o drobných opravách, či 
bezbariérové chodníky. Dala som dohromady podnety, ktoré sú tam už dlhšiu dobu, k tým 

podnetom by bolo dobré keby sa VMČ vyjadril, či ich budete mať ako prioritné. Máme tam 

Staničnú ul., potrebuje už investičnú akciu, je to potrebné od komunikovať aj s majiteľmi 

okolitých pozemkov, tá časť, ktorá patrí mestu by sa opravili, nebude to také ako by sa to 
opravilo celé. Družstevná ul. blízko Staničnej, Špitálska nový chodník tiež ako investičná akcia. 

Ulicu Tulipánovú je tiež treba opraviť celý chodník aj bezbariérovosť. Keď by sa urobila tá 

Tulipánova ul. hneď by sa urobila aj Janka Kráľa. To sú také úseky, na ktoré treba upozorniť. 

Ulica Jesenského je potrebné na nej urobiť bezbariérové chodníky. Rázusova ul. vedľa colnej 
správy tam tiež treba urobiť bezbariérový chodník. Ak je novovybudovaný chodník, 

automaticky sú chodníky bezbariérové.  

 

p. Greššo - Tulipánová ul. nemá chodník. Len 20 m opraviť, to nemá význam. Tie na Janka 
Kráľa  sú zdemolované. Aj pri opravách je potrebná bezbariérovosť. Generálne by sme mali 

hovoriť automaticky o znížených nájazdoch.  

p. Cok Steinemannová - áno niekedy nie sú uvedené, že je tam nutná bezbariérovosť.  

p. Mezei - tieto prejazdy, by mali byť bezbariérové. Malo by to byť interne riešené generálne, že 

to bude bezbariérové. Mal by byť manuál záväzný pre investičné, SMS, aby to bolo bezbariérovo 
riešené.  

p. Král - každá jedna z týchto ulíc by zhltla tento rozpočet, myslel som menšie veci, ktoré sa 
objavujú v odkaze pre starostu. Vodárne, tiež je tam problém.  

p. Cok Steinemannová - oni nemajú peniaze, momentálne nemajú peniaze na poklopy, nieto aby 

niečo realizovali vo veľkom. Pýtala som sa na Špitálsku ul., Janka Kráľa, Štefánikovu triedu. 
Nebol by problém, keby spolupracovali s mestom. Toto bola odpoveď. Sú poklopy v zlom stave, 

prepadajú sa, dažďové odpady patria SMS. Dažďové vpuste sú dosť prepadnuté, cesta okolo je 

dosť zničená. Upozornila som na to. Mám aj drobné úseky, rozbitý chodník v mestskom parku.  

p. Vančo - predstavoval som si aby sme si povedali kritériá. Kritériá je potrebné nastaviť. Čo               
sa týka technickej spracovanosti, narážame na problém, že úrad si spraví podľa seba. Čo sa týka 

vodární sme mali materiál čo predkladal p. Štefek, Špitálska ul. je vydané stavebné povolenie, 

Janka Kráľa sa pripravuje PD, dali nám nejaký nástrel. Povedzme si nejaký rámec ako budeme 

postupovať. Podľa čoho budeme postupovať, koľko vlastne na to chceme dať. Dokedy to 
chceme spraviť.  

p. Greššo - vodárenská peniaze má. Môj názor, absolútne súhlasím s celý tým zoznamom v rámci 
odkazu pre starostu, ktorý sa tu prioritizuje ako prioritizáciu opráv. Nevieme ich financovať ani 

nič, uzavrime to tým, že ich pomenujeme a súhlasíme aby sa realizovali, zo 105 tis. € 

neopravíme nič.  

p. Krá l- niečo z toho opraviť vieme. Jedna vec je alokovať tie peniaze odsúhlasené v MZ. Toto 

sú peniaze kde sme minuli zbytočne peniaze minulý rok. Všetky tie investičné akcie išli                
do parkovísk. Prikláňam sa k p. Vančovi. Podľa exponovanosti, využiteľnosti priestoru je 

potrebné vyberať, je potrebné dať tomu kvalitu.  

p. Greššo - mali by sme sa vyjadriť k tomu čo predniesla p. Cok Steinemannová.  

p. Král - nečakal som zoznam ulíc, tie cesty a chodníky sú dôležité  
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p. Cok Steinemannová - Spojovacia ul. parkovanie. Išla som od tých najdôležitejších. Vznikajú 

úrazy, sťažnosti. Ľudia sa nevedia uhýnať, tie chodníky sú najviac využívané. Ak môžem 

navrhnúť, dám vám  to do excelovskej tabuľky od roku kedy boli podané tieto podnety              

na Odkaz pre starostu. Čoho sa to týka, aký je rozsah prác, tam by ste si určili, ktoré sú pre vás 

prioritné, to je môj návrh.  

p. Král- toto určite vítame, takýto zoznam pomôže aj do budúcna. Je potrebné nastoliť si kritériá.  

p. Ágh - toto je presne to čo som chcel ja povedať. Výsledkom by mali byť prioritné akcie, potom 

pôjdeme za p. Šafárovou na investičný odbor a potom si prioritne povieme čo ideme urobiť. 

Chýba chodník  Na predmostí, zvážil by som aj toto. Zo základného zoznamu je potrebné 

naceniť veci za 100 tis. € neurobíme veľa. Bolo by veľmi dobré, aby bolo niečo čo tým ľudom 

povieme, že neurobili srne váš chodník, lebo sme urobili tento súrny. Osobne si dovolím povedať 

tá Staničná ul. je naozaj v zlom stave.  

p. Mezei - dnešný výstup bude: márne zoznam podnetov, ktoré sú z odkazu pre starostu, a naše 

ktoré márne. Parkoviská pôjdu z rozpočtu parkovísk, odbor dopravy to vie naceniť, ide mimo 

nás. Debarierizácie vieme spísať a posunúť SMS. Neriešil by som to investičnými akciami. SMS 

asfaltovanie, investičné akcie, detské ihriská, VO, chodníky. Dnes by srne mali spraviť zoznam 

chodníkov  na asfaltovanie za mňa: Staničná ul., Wilsonovo nábrežie, Rázusova ul. Chodníky 

kúsok na Hodžovej ul., Richrára Peregrína smer na Šafárikovu ul., Stračia ul., Wilsonovo 

nábrežie pri reštaurácii. Wilsonovo nábrežie 14 po 34, Staničná ul. 6. Dokončenie asfaltovania 

na Hodžovej ul.  

p. Cok Steinemannová - pošlem Vám zoznam, kľudne si môžete doplniť čo požadujete 

samostatne, budete si to môcť kontrolovať. Pripravím vám to a zašlem. Stračia ul. sa rozpadá. 

Pekný deň.  

 

p. Olajoš - 109 tis. € je suma s ktorou disponujeme na rok 2020-2021?  

p. Král - dovolil by som si jednu kritickú poznámku, aby srne sa pohli aby srne teraz behom 10 

min. povedali jednu ulicu, chodník, ktorý chce rekonštruovať v tomto roku, budeme mať 12 

návrhov, aby srne sa o tom bavili. Ak budeme riešiť zoznam, tak sa nikam nepohneme.  

p. Rehák - vzdávam sa toho čo som chcel rekonštruovať, lebo je to nad 100 tis €.  

p. Mezei - poďme na to asfaltovanie zo strediska. Povedzme ktoré ulice sú na vymenenie asfaltu.  

p. Vančo - koľko je tých peňazí na asfaltovanie?  

p. Král - volal som s pánom Muzikom, do MZ srne dostali materiál, že v starom meste je na 

asfaltovanie  2169 m2. Aký na to majú kľúč, či majú balík peňazí, či sa to rieši na m2, či má MČ 

nejaký objem peňazí?  

p. Mezei - nie som za to, aby sa opravila zvonkohra, mali by srne si dupnúť, že sa to jednoducho 

spraví ako celomestská akcia, nie z našich peňazí. Skúsme sa priblížiť na 4500 m2 opravy 

chodníkov. Skúsme dať zoznam, ktorý bude obsahovať 3500 m2 a tlačiť na to, aby sa to spravilo.  
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p. Vančo - kto tie m2 vypočítal? Musíme bojovať za to, aby sme mali opravených m2 najviac. 
Nesústreďme sa na 2500 m2, ktoré nám určilo SMS, určíme si svoje priority a budeme na nich 

trvať aj keď to bude 5 tis. m2.  

p. Greššo - nedávajme sa do submisívnej polohy pred SMS. Za seba navrhujem potiahnuť                
to na Vodnú ul. Navrhujem obojstranný chodník od Kocky po škôlku na Vodnú ul. a Tu1ipánovu 

ul. od prechodu pre chodcov po školu je to 20 m.  

p. Mezei - zapíšem to, spočítam plochy, môžete priebežne hovoriť.  

p. Branikovičová -  je Párovská v takom zlom stave, či nie sú horšie ulice? Som za Mostnú ul. 
Chodník pred arkádami, prepadáva sa. Do tých akcií je potrebné zahrnúť Wilsonovo nábrežie               

za škôlkou, rada by som to pripomenula.  

p. Král - s tým súhlasím.  

p. Janček - dozvedel som sa, že nacenili a nakreslili, navrhli sme za odbor úpravy, aby to bolo               
v zmysle rezidentného parkovania, že to zapracujú a dajú naceniť. Tým pádom by to mohlo ísť                

z balíka rezidentného parkovania. Vybudovať parkovanie a cestu prináležiacu, to by mohlo ísť z 

toho balíka.  

p. Král- viete urobiť aj prístupovú cestu? 

p. Janček - majú to vybudovať súvisle aj 3,5 - 4,5 m. Cesta a kolmé parkovacie miesta, malo by 
to byť na komplet. Neviem či je to tam za rohom, celá kolmá ulica by mala byť vybudovaná.  

p. Rehák - rezidentné parkovanie na to je balík peňaží? Mám návrh celú ulicu Janka Kráľa.  

p. Janček - áno. Už nám Klokočia z toho balíka ukrojila. Napadlo mi urobiť súvisle tento 
chodník, je v zlom stave ul. Janka Kráľa. Vnútroblok na Párovciach, chodníky 170 m2, sú veľmi 

zvlnené, prepadnuté. Podzámska ul. sa stratil chodník, sú tam úzke chodníky.  

p. Rehák - Koceľova ulica je v strašne zlom stave, stojí tam voda.  

p. Král' - toto sa ide robiť teraz až po Schurmannovu ulicu od Nitrazdroju.  

p. Olajoš - hovoríme o asfaltovaní alebo o generálnej oprave?  

p. Mezei - Vodná ul. obojstranne je cca 1000 m2. Janka Kráľa jednostranne 1000 m2.  

p. Rehák - malo by sa to spraviť obojstranne.  

p. Vančo - Stračia ul., Rázusova ul.  

p. Vančo a p. Greššo sa odpojili z videokonferencie. 

p. Král - Cintorínska ul. cca 30 m, ako robili cyklotrasu.  

p. Branikovičová - Janka Kráľa je v ďaleko horšom stave ako Párovská ul.  
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Dulíková - ul. Janka Kráľa, Cintorínska ul., schody Staničná ulica. Neviem či sa riešia znížené 

obrubníky, najhoršie sú Farská-Školská ul. sú vysoké. Na Hodžovej ulici zo Štefánikovej, pred 

OU. Potom oproti Piaristickému kostolu je tam nedorobok, je tam schod.  

p. Janček - nebude sa realizovať investičný zámer p. Šindlera.  

p. Král - stojí to.  

p. Mezei - Párovská ul., Hodžova ul., Richtára Peregrína, Wilsonovo nábrežie od kruhového na 

Mostnú až po Štúrovu ul., Stračia ul., Rázusova ul., Staničná ten kúsok, Tulipánová kúsok, 

Mostná pri podlubí, otázne či nedať dlažbu, či to dáme do investičných akcií. Janka Kráľa ul., 

chodník na Párovciach, Podzámska ul., Cintorínska ul. Dokopy je to 6700 m2 vrátane Párovskej 

ul. Keby neprešla Wilsonka sme na 5,5 tis. m2. Klokočina mala 4600 m2. Z poplatku za rozvoj sa 

získalo 4400 € na ul. Kalinčiakova, jedna strana je strašne zarastená, bolo by dobré urobiť časť 

chodníka z dlažby hovoríme o investičnej akcii.  

p. Král - riešime akcie pre asfaltovanie. Poďme toto riešiť dnes.  

p. Rehák - chodník pri čínskej reštaurácii od Kupeckej na Mostnú.  

p. Mezei - to je celomestská akcia. Tieto veci by sme si mali zoradiť, že čo z toho budeme robiť.  

p. Janček - to môžeme polemizovať, koľko ľudí tadiaľ chodí. Dal som návrh od J. Kráľa po PKO.  

p. Mezei - viete prečo je mesto také zničené, lebo sú strašne nízke dane. Tento chodník na 

Párovskej ul.  vo vnútrobloku by som škrtol, mala by tam byť revitalizácia vnútrobloku. 

Vyhodím Hodálovu-Štúrovu ul. Vodná ul. jednostranne, Stračia ul., Mostná 1-9. Takto to 

uzavrieme, musíme to vybojovať'. Priorita je  J. Kráľa, Cintorínska ul., Vodná ul., Tulipánova 

ul.. Vypustil som Párovskú ul.. Oprava zvonkohry. Pri fontáne v parku okolo dlažba je to 

potrebné doplniť.  

p. Rehák - zaplátať druhú stranu Janka Kráľa.  

p. Janček - Podzámska ul. chodník oproti Podzámskej 21.  

p. Král - ide to do výziev na vnútrobloky.  

p. Ágh. - vnútrobloky na Mostnej, boli by vhodné urobiť bezbariérovo.  

p. Olajoš - čo s priestorom Staničnej ul.?  

p. Janček - nechávame to v zozname.  

p. Král - uzavrieme zoznam asfaltovania a ako ďalej s investičnými akciami, či sa dohodneme, že 

každý  si pošle prioritu za 109 tis. €.  

p. Ágh -  na investičný odbor pošlime nejaký zoznam, ktorý si dajme naceniť. Potrebujeme 

podklad nacenených vecí.  
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p. Mezei - každý člen napíše zoznam do 200 tis. € na investičné akcie.  

p. Braničkovičová - ak by sme sa rozhodli. Čo má vypracované PD? Existujú aj také, ktoré sú 
pripravené.  

p. Král - evidujem 1 vec pred MsÚ, je to pekne urobené. Nové chodníky, kamenná dlažba.  

p. Mezei - je to oprava všetkých chodníkov, bezbariérové chodníky  

p. Ágh - odhlasujme si to. Je potrebné odporučenie od VMČ, toto je vôľa výboru mestskej časti je 
nás tu 8 sme uznášania schopný.  

Stanovisko VMČ Č. 2 Staré mesto 
Uznesenie Č. 19/2021:  

VMČ Č. 2 Staré 
Mesto Prerokoval  

Požiadavky VMČ Č. 2 Staré mesto na asfaltovanie chodníkov  

VMČ Č. 2 Staré Mesto  
Ž i a d a Stredisko mestských služieb Nitra  
o nevyhnutné realizovanie asfaltovania týchto akcií podľa návrhu prác v roku 
2020/2021:  
vid' príloha  
Att: Správa mestských služieb Nitra  

Hlasovanie Č. 1:  
Prezentácia: 8 
za: 8  
proti: O  
zdržal sa: O  
Uznesenie bolo schválené.  

p. Ágh - je potrebné, aby sme ustúpili od našich požiadaviek na asfaltovanie.  

p. Janček - navrhujem, napíšte si bezbariérové prechody, názov a link do spoločného mailového 
vlákna, môžeme vybrať 20 ks, to potom dáme za VMČ, môžete doplniť ďalšie.  

Ďalšie mimoriadne stretnutie VMČ k investičným akciám sa uskutoční 06.04.2021 o 17,00 h.  

~ Požiadavky VMČ:  

V Nitre, dňa: 30. 03. 2021  

Mgr. Diana Dojčanová, v. r.  

sekretár VMČ č. 2  
Ing. Erik Král, v. r.  

predseda VMČ č. 2  


