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Výbor mestskej časti č. 2  STARÉ   MESTO 

Predseda VMČ:  Ing. Erik Král 

Sekretárka VMČ:  Mgr. Diana Dojčanová 

 

Zápisnica 

z mimoriadnej schôdze výboru mestskej časti č. 2, ktorá sa konala dňa 06. 04. 2021                                       

(formou videokonferencie) s týmto programom: 

 

Investičné akcie v Starom meste.  

 

Zasadnutie VMČ č. 2 Staré Mesto otvoril Ing. Ivan Janček, ktorý privítal poslancov a členov výboru 

a oboznámil ich s programom rokovania.  

 

Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým programom. 

 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 7 členov z celkového počtu 13.  

 

Prítomnými členmi na zasadnutí boli menovite: 

Ing. Ivan Janček, Ing. arch., et Ing. Peter Mezei, Ing. arch. Peter Rehák, Ing. arch. Lívia Dulíková,                       

p. Denisa Branikovičová,  Ing. Roman Ágh MBA, MUDr. Peter Olajoš 

 

Ospravedlnení:  

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

JUDr. Tomáš Stoklasa, Ing. Erik Král          

                      

 BOD 1/Investičné akcie v Starom meste: 

 
p. Janček – uviedol danú problematiku. Na rozdelenie je vyše 100 tis. €.  

 

p. Mezei – urobil som výber. Vyhodil som parkoviská, drahé akcie, aj akcie ktoré sú už riešené.                 

Je možné vybrať akcie debarierizácie, ktoré môžeme urobiť z tohto balíka. Môžeme si povedať 

akcie prioritné a zoradiť ich tak isto aj debarierizácie.  

 

p. Ágh – je potrebné to zadať SMS, pretože iné výbory to riešia cez SMS. Skúsme to riešiť takýmto 

spôsobom.  

 

p. Olajoš – na jar tohto roku mal byť upravený svah pred potravinami na autobusovej stanici.  

Bolo by to vhodné tam dať. Úprava toho svahu je nutná, pretože budeme mesto kultúry.  

 

p. Janček – viete aj sumu? 

 

p. Olajoš – 7 tis. €.  

 

p. Ágh – nemyslím si, že je to vhodné z tohto balíka peňazí. Považujem to za plytvanie prostriedkov. 

Súhlasím, ten priestor je potrebné upraviť. Sľúbili nám to SMS.  

 

p. Olajoš – p. Muzika tam ostrihal 2 kríky a tým to skončilo. Keď to odsúhlasíme, aby to aj urobili.  

Celý ten svah treba dať do poriadku, schody sa rozpadávajú, je potrebné dať tam zábrany                             

pre zabránenie státiu áut.  

 

p. Ágh – je potrebné dať uznesenie na konkrétny odbor a p. Lančariča bombardovať telefonátmi. 

 

p. Olajoš – p. Muzika povedal, že to urobí, nie je to uložené ako úloha uznesením, je to v zápise ako 

vyhlásenie  p. Muziku. Je potrebné vyhľadať zápisnicu z toho rokovania na budúce VMČ.  
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p. Ágh – je potrebné nové uznesenie.  Na ďalšom výbore budeme chcieť odpoveď. Môžeme poveriť 

rôzneho člena výboru aby to presadzoval. Ak nebude spolupracovať odbor, je potrebné riešiť to cez 

členov.  

 

p. Janček – na budúcom VMČ sa budeme tým zaoberať. Uznesením môžeme požiadať p. Lančariča.  

 

p. Dulíková – nie je to také jednoduché, je treba si to poriadne rozmyslieť. Urobiť jednoduchý 

koncept. Mal by to niekto na ÚHA urobiť, alebo dať to študentom nech to poriešia. Ak by sme 

vyhrali Európske mesto kultúry, tam budú peniaze aj na takéto veci. Pána Lančariča je potrebné 

pozvať na VMČ. Ohľadne: svah na autobusovej stanici, psí výbeh na Kalvárii, a ulica od J. Krála 

ku škole.  

 

p. Olajoš – odbor ŽP má definované svoje veci. S 3 pracovníkmi som rokoval. p. Lančarič povedal, 

že je to fajn nápad.  

 

p. Rehák – zavolajme si p. Lančariča 12.4.2021 o 15,00 h. k týmto bodom.  

 

p. Mezei – chodník Hviezdna, chodník smerom k Tabáňu, je potrebné dobudovať kamenný chodník 

v parku, priestor okolo fontány MsÚ Nitra, detské ihrisko 8 mája, nakúpiť za 10 tis. € stĺpiky                         

na zabraňovanie státia, schodové rázcestie na Hradnom kopci, dolu na Podzámsku ul., CVČ Domino 

-plot a revitalizovať priestor okolo, to sú moje veci za 100 tis. € + zostali nám peniaze. Máme z dane 

za rozvoj 4,5 tis. €. Vyvýšené priechody za 5 tis. €, toľko za mňa. Rád by som počul váš názor na 

tento výber a môžeme o tom diskutovať. 

 

p. Rehák – dohodnime sa na tomto čo má pripravené p. Mezei, nech sa to zrealizuje takto. Plus 

zvýšený priechod na Hodžovej ul. v Nitre. Autá tam chodia veľkou rýchlosťou a to by pomohlo 

ukľudniť dopravu. 

 

p. Ágh – ihrisko 8. mája, tam príde poplatok z rozvoja z tých peňazí to môžeme urobiť. Veľa ihrísk 

sa bude musieť rušiť. Kalinčiakovu ul. nie povinnosť od nás dofinancovať, ale  môže sa to doplatiť 

z iného poplatku na rozvoj. Mestský Park na Sihoti prejde celkovým prebudovaním.  

 

p. Mezei – iné prostriedky z dani z rozvoja zatiaľ nie sú.  

 

p. Branikovičová – chodník Hviezdna ul., neviem. Schody na Hradný kopec je nutné opraviť, 

Domino určite tiež, musíme dať spraviť nejaký projekt čo bude po nás vidieť. Za mňa Wilsonovo 

nábr. pri škôlke, je tam blato.  

 

p. Janček – Wilsonovo nábrežie pôjde z parkovacej politiky.  

 

p. Branikovičová – určite pôjde? 

 

p. Mezei – je to naplánované z parkovacej politiky. Ak hovoríme, aby bolo po nás vidieť. Poďme 

nahadzovať veci, ktoré sú pre nás dôležité.  

 

p. Janček – revitalizácia fontány na Štefánikovej ul. je napr. to, čo uvidí veľa ľudí. Chodí tadiaľ 

denne tisíce chodcov a áut. Malo by to ten efekt, že vďaka VMČ  sa opravilo niečo, čo už roky 

nefungovalo.  

 

p. Dulíková – tá fontána je podľa mňa škaredá, tam by stačilo vytrhať kríky.  

 

p. Ágh – budeme si to musieť vedieť obhájiť, že toto sme urobili, toto je podľa mňa dôležité, veci 

ako aby sa ľudia vedeli dostať do vchodu suchou nohou a pod.. Wilsonovo nábrežie 2, 4 je nutné 

urobiť, veľmi dobre sa to bude dať spropagovať, že toto je to, čo sme urobili pre tú časť mesta.  
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  p. Mezei – tam je metrová diera, z toho poplatku za rozvoj môžeme spraviť ten ostatný kus.  

 

p. Janček – chodník Hviezdna II. etapa- pokračovanie I. etapy od garáži po Palánok, nacenili na 

17 tis. €. V tomto priestore nie je popri ceste žiaden chodník, žije tam veľa obyvateľov a ľudia 

musia chodiť po úzkej ceste. To Wilsonovo nábrežie 2-4je to v tom balíku na rezidentné 

parkovanie nacenené.  

p. Mezei – je to nahrubo nacenené, dlažba a výsadba.  

 

p. Ágh – zrovna ten plot nepatrí pod nás, Domino patrí pod odbor školstva.  

 

p. Mezei – tak to nebude nikdy spravené.  

 

p. Olajoš – za Domino je zodpovedný riaditeľ a príslušný odbor. Bolo komunikované 

s riaditeľom Domina? Je potrebné prizvať riaditeľa Domina, aby sme to s ním preriešili.  

 

p. Dulíková – boli sme to pozrieť s p. Rehákom.  

 

p. Janček – VMČ to môže riešiť z toho pohľadu, že chceme dať tomu priestoru aj nejakú pridanú 

hodnotu. Nielen sanovať starý plot, ale zároveň rozšíriť chodník a zakomponovať doňho 

existujúce vzrastlé stromy. 

 

p. Dulíková – psí výbeh, návrh som nakreslila, tá štúdia išla na ÚHA, oni ho v podstate schválili, 

neviem čo stým robiť.  

 

p. Janček – z diskusie zatiaľ vyplýva že na investícii chodníku Hviezdna, schody Hradný kopec 

– stabilizácia schodiska by sme sa spoločne dohodli. Keď som ja riešil v minulosti vybudovanie 

psieho výbehu na Párovciach, p. Muzika by to zafinancoval z rozpočtu SMS. Neviem či to stále 

platí, lebo medzičasom prebehla organizačná zmena a OKČ ŽP pod ktoré SMS patrilo                             

sa rozdelilo na viac oddelení. Vyzerá to tak, že fontána je kontroverzná, iba revitalizovať zeleň, 

kríky dať preč a urobila by sa nová zeleň.  

 

p. Olajoš – bol návrh od p. Mokrášovej a schválili sme ho na VMČ.  

 

p. Mezei – sadové úpravy je potrebné urobiť pri fontáne pri mestskom úrade.  

 

p. Dulíková – spravme to, na čom sa všetci zhodneme. Potom doplníme ďalšie správne veci.  

 

p. Mezei – spracujeme investičné karty na: Domino, ul. Mostnú, autobusovú stanicu, schody                   

na Hradný kopec.  

 

p. Janček - samostatne budeme dávať za VMČ požiadavku na SMS k debarierizácii (zníženie 

obrubníkov) chodníkov, pričom kto má záujem, predloží na budúcom VMČ zoznam cca 5ks. 

Je potrebné myslieť na to, že výstavbou nesmú byť zásadne zmenené odtokové pomery 

dažďovej vody prípadne presun dažďovej vpuste musí byť technicky realizovateľný. 

 

Most cez potôčik, medzi veľkou a malou Hangockou – obnova malý mostík bez zábradlia – SMS 

to odmietlo spraviť, či ho tam chceme? 

 

p.Ágh – nie je táto (nová) časť parku na Sihoti súčasťou projektu revitalizácie parku? 

 

p. Janček -  neviem, vôbec sme nevideli projekt revitalizácie. Nikto ho nekonzultoval s VMČ.                      

Je potrebné priniesť projekt na revitalizáciu parku Sihoť na najbližšie VMČ.  
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Stanovisko VMČ Staré mesto II. - Odsúhlasilo sa zatiaľ vyčlenenie 20 tis. €. 

na stabilizáciu a opravu schodov z Podzámskej ul. (Hradná pivnica) na Horný Palánok,  

10 € tis. na  revitalizáciu Fontány pri MsÚ (OŽP zabezpečí z vlastných zdrojov revitalizáciu 

zelene, bolo to už konzultované s p. Šterdasovou) 

 

O ďalších financiách budeme rozhodovať na ďalšom stretnutí VMČ. 

 

Na najbližšie rokovanie VMČ pozvať riaditeľa Domina. 

 

V Nitre, dňa: 07. 04. 2021 

 

 

 

 

 

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

   sekretár VMČ č. 2               predseda VMČ č. 2 


